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29 ม .ีค. 64 คณุ อรรถพนัธ ์มาศรงัสรรค  ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ เขา้รว่มพธิ ี
ประกาศเจตนารมณ ์และลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืการป้องกนั

และแกไ้ขปญัหาการใชแ้รงงานเด็ก และแรงงานบงัคบัในกจิการสนิคา้ ก ุง้ 
ปลา ออ้ย และเคร ือ่งน ุง่หม่ (MOU) อา่นตอ่หนา้ 33  

15 ม .ีค. 64 ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ  ์นายกสมาคมฯ รว่มหารอืกบั 
UK Department for International Trade DIT อา่นตอ่หนา้ 

28 
 

12 ม.ีค. 64 ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ  ์นายกสมาคมฯ เขา้รว่ม
ประช ุมคณ ะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันาการประมงเพ ือ่ความ

ย ัง่ยนื คร ั�งท ี ่1/ 2564 อา่นตอ่หนา้ 13 

22 ม .ีค. 64 TTIA จดัประช ุม TTIA HR คร ั�งท ี ่1/ 2564 โดยม ี
คณ ะกรรมการแรงงาน พรอ้มทีป่รกึษาสมาคมฯ และสมาชกิฯ เขา้

รว่ม อา่นตอ่หนา้  23  

31 ม .ีค. 64 คณุ ศริลิกัษณ  ์คณ ะกรรมการแรงงานสมาคมฯและตวัแทนจาก 
บรษิทัไทยย ูเน ีย่น รว่มประช ุมเช งิปฏบิตักิารเสน้ทางสูอ่งคก์รตน้แบบดา้น
สทิธมินุษยชนประจาํปี 2564 ประเภทรฐัวสิาหกจิและองคก์รธุรกจิ อา่นตอ่

หนา้ 40 

23 ม .ีค. 64 TTIA รว่มหารอืกจิกรรมและความรว่มมอืกบั
หนว่ยงาน Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd อา่นตอ่

หนา้ 26 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การสะสมถิ่นกําเนิดสินคา้ ห่วงโซ่อุปทาน และ
ความสามารถในการใชป้ระโยชนจ์ากความตกลงการคา้เสร ี(FTA)” 

1 

 
TTIA เขา้ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การสะสมถิ่นกําเนิดสินคา้ ห่วงโซ่อุปทาน และ
ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากความตกลงการคา้เสร ี(FTA)” กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร น้ําตาล 
อาหาร และผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร 

2 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุมแลกเปลีย่นความเห็นในโครงการส่งเสรมิการจา้งงานอย่างมีจรยิธรรม (Fair Fish) 
ผา่นทางโปรแกรมประชมุออนไลน ์(Zoom)  

3 

 
TTIA เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการงานแรงงาน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่3/2564(6) 4 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะทํางานศกึษาแนวทางแกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศไทย ใน คณะกรรมาธกิาร
การแรงงาน วฒุสิภา ครัง้ที ่2/2564 (ครัง้ที3่) 

7 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุเพือ่หารอืแนวทางแกไ้ขปัญหาจากการตรวจสอบสนิคา้ร่วมระหว่างกรมศลุกากรและ
กรมประมง กรณีการนําเขา้ปลาทนู่าแชแ่ข็งบรรจุตูค้อนเทนเนอร ์ครัง้ที2่/2564 

8 

 
TTIA เขา้ร่วมสมัมนา Multispecies Stock assessment for management จัดโดย APFIC /FAO 10 

TTIA เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการทีป่รกึษาโครงการระดับภูมภิาค ว่าดว้ยการยา้ยถิน่ เพือ่การทํางานใน
อตุสาหกรรมประมงทะเลและแปรรปูอาหารทะเล ครัง้ที ่1/2564 

10 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการดําเนนิการดา้นแนวปฏบัิตกิารใชแ้รงงาน (Good labor Practices) 12 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสถาบันวจัิยและพัฒนาการประมงเพือ่ความย่ังยนื ครัง้ที ่1/2564 13 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุออนไลนร์ับฟังความเห็น ร่าง พรบ. หอการคา้ 15 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา ครัง้ที ่1/2564 16 
 
TTIA เขา้ร่วมงานเสวนาวชิาการ ในหัวขอ้ "โอกาสในวกิฤต? ฝ่าโควดิเพือ่พชิติอุตสาหกรรมประมงไทย" 
ทางออนไลน ์

16 

 
TTIA เขา้ร่วมใหส้มัภาษณ์การประเมนิผลโครงการ Fair Fish 18 
 
TTIA ประชมุหารอืสถานการณ์และแนวโนม้สนิคา้แผ่นเหล็ก กระป๋องในปี 64 ร่วมกับสมาชกิฯและผูผ้ลติ
กระป๋อง 

19 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมเจรจาความตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ (วาระพเิศษ) รูปแบบออนไลน์ 20 

  

สารบญั / content 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมสมัมนาในหัวขอ้เรือ่ง General Principles of Food Hygiene CXC1-1969, Revised in 
2020 

21 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการร่วมเพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตรต์ลาดนําการผลติ 23 
 
TTIA จัดประชมุ TTIA HR ครัง้ที ่1/2564 ผา่นทางโปรแกรมสนทนาออนไลน ์(Zoom Meeting) 23 
 
TTIA เขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ครัง้ที ่3/2564 และการ
ประชมุสามัญ กลุม่อตุสาหกรรมอาหารประจําปี 2564 และ การสมัมนาวชิาการในหัวขอ้"กัญชง กัญชา 
อนาคต อตุสาหกรรมเกษตร และอาหาร" 

24 

 
TTIA ร่วมหารอืกจิกรรมและความร่วมมอืกับหน่วยงาน Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd 26 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-แอฟริกาใต ้ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom) 

27 

 
TTIA ร่วมหารอืกับ UK Department for International Trade DIT 28 
 
TTIA เขา้ร่วมสมัมนาทางออนไลนใ์นหัวขอ้ สมัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสนิคา้เกษตร เรือ่ง 
หลักการท่ัวไปเกีย่วกับสขุลักษณะอาหาร: การปฏบัิตทิางสขุลักษณะทีด่ ี(มกษ. 9023) และ ระบบการ
วเิคราะหอั์นตรายและจุดวกิฤตทีต่อ้งควบคมุและแนวทางในการนําไปใช ้(มกษ. 9024) วันที ่1 

29 

 
TTIA เขา้ร่วมสมัมนาทางออนไลนใ์นหัวขอ้ สมัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสนิคา้เกษตร เรือ่ง 
หลักการท่ัวไปเกีย่วกับสขุลักษณะอาหาร: การปฏบัิตทิางสขุลักษณะทีด่ ี(มกษ. 9023) และ ระบบการ
วเิคราะหอั์นตรายและจุดวกิฤตทีต่อ้งควบคมุและแนวทางในการนําไปใช ้(มกษ. 9024) วันที ่2 

31 

 
TTIA เขา้ร่วมพธิีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมือการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกจิการสนิคา้ กุง้ ปลา ออ้ย และเครือ่งนุ่งหม่ (MOU) 

33 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุนัดหารอื คณะกรรมการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศและคณะกรรมการประมง จัด
โดยสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

34 

 
TTIA เขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ BREXIT THE SERIES: โอกาสไทยกับสหราชอาณาจักรนําเทรนด์
สขุภาพเจาะตลาดโลก 

35 

 
TTIA เขา้ร่วมเป็นวทิยากรในงานสัมมนาหัวขอ้ “RCEP โอกาสธุรกจิที่ตอ้งรูก้่อนเริม่ใชง้านจรงิ EP.1 
อตุสาหกรรมอาหาร”  

37 

 
TTIA เขา้ร่วมรับฟังการบรรยายพเิศษ หัวขอ้ “การทํา FTA ของเวยีดนาม: ผลกระทบต่อเศรษฐกจิทัง้
ในและตา่งประเทศ” 

39 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA ร่วมประชุมเชงิปฏิบัติการเสน้ทางสู่องค์กรตน้แบบดา้นสิทธิมนุษยชนประจําปี 2564 ประเภท
รัฐวสิาหกจิและองคก์รธรุกจิจัดโดยกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพกระทรวงยตุธิรรม 

40 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุรับฟังความคดิเห็นแผนปฏบัิตกิารดา้นการขจัดการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวรา้ย 41 
 
TTIA เข า้ ร่ วมสัมมนาในหั วข อ้  "Subsidies and the Current Negotiations at the WTO" จัดโดย 
FAO/APFIC/UNCTAD ผา่นทางออนไลน ์

43 

 
ขา่วประจําเดอืนมนีาคม 2564 รวบรวมโดย TTIA 
 

45 
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TTIA เขา้ร่วมการประชุมระดมความคดิเห็นเรือ่ง “การสะสมถิน่กําเนดิสนิคา้ ห่วงโซ่
อปุทาน และความสามารถในการใชป้ระโยชนจ์ากความตกลงการคา้เสร ี(FTA)” 

วันที่  2  มีนาคม 2564  คุณปิยะราช 
เจา้หนา้ที่ดา้นการคา้ เขา้ร่วมการประชุมระดม
ความคดิเห็นเรื่อง “การสะสมถิน่กําเนิดสนิคา้ 
ห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการใช ้
ประโยชน์จากความตกลงการคา้เสรี (FTA)” 
วัตถุประสงค์เพื่องศึกษาผลประโยชน์และ
ผลกระทบของรูปแบบการสะสมถิน่กําเนดิสนิคา้
ตา่ง ๆ กบัความสามารถในการใชส้ทิธพิเิศษทาง
ภาษีของไทยภายใตค้วามตกลงการคา้เสรี จัด
โดยบรษัิท โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ณ โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร 
สรปุดังน้ี  

      บรษัิท โบลลเิกอรแ์อนดค์อมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ไดนํ้าเสนอ ผลการศกึษารูปแบบ
การสะสมถิน่กําเนดิสนิคา้ ดังน้ี  

1. การสะสมถิน่กําเนิดสนิคา้แบบทวภิาค ี(Bilateral/Cumulation) โดยมหีลักการสะสม
ถิน่กําเนิดสนิคา้ โดยหากวัตถุดบิที่นําเขา้ไดถ้ิน่กําเนิด ก็จะสามารถสะสมไดเ้ต็มมูลค่าของ
วัตถดุบินัน้ แตห่ากไมไ่ดถ้ิน่กําเนดิก็จะไมส่ามารถนํามลูคา่ของวัตถดุบิมาสะสมไดเ้ลย 

ขอ้ดสีรา้งคอืหว่งโซก่ารผลติภายในประเทศภาคแีละชว่ยดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ 

ขอ้เสยีคอื ประเทศทีไ่ม่ไดเ้ป็นประเทศทีม่ตีน้ทุนการผลติวัตถุดบิทีต่ํ่า จะไดป้ระโยชน์จากการ
สะสมทีจํ่ากดั 

2.การสะสมถิ่นกําเนิดแบบเต็มส่วน (Full Cumulation) โดยมีหลักการที่ยอมใหใ้ช ้
วัตถดุบิทีไ่มจํ่าเป็นตอ้งไดถ้ิน่กําเนดินํามาสะสมไดต้ามจรงิของวัตถดุบินัน้ 

ขอ้ดีคือ สรา้งมูลคา้เพิ่มใหก้ับสินคา้/เพิ่ม
โอกาสใหส้นิคา้สําเร็จรูปสามารถผ่านเกณฑก์ารได ้
ถิน่กําเนดิงา่ยขึน้ 

ขอ้เสียคือ การตรวจพสิูจน์ถิน่กําเนิดสนิคา้
ทําไดย้าก ,มกีารแขง่ขันสงู 

3.การสะสมถิน่กําเนดิแบบ Cross/Extended 
Cumulation โดยมีหลักการยอมใหใ้ชวั้ตถุดบิที่ไม่
จําเป็นตอ้งไดถ้ิน่กําเนิด นํามาสะสมไดต้ามจรงิจอง

วัตถดุบินัน้ 

           ขอ้ดคีอื มคีวามยดืหยุน่ในการนําเขา้วัตถดุบิ 

           ขอ้เสยีคอื เกดิการแขง่ขันสงู เน่ืองจากเพิม่ความหยดืหยุ่นใหก้บัผูป้ระกอบการปลายน้ํา
ในการหาวัตถดุบิทําใหต้น้ทนุตํ่า 

        - ในภาพรวม กลุ่มสนิคา้นําเขา้ที่มีสัดส่วนการใชส้ทิธปิระโยชน์จากความตกลง 
FTA สงู เชน่ ผลติภัณฑจ์ากพชื อาหารปรงุแตง่ เครือ่งดืม่ สรุา ยาสบู และสิง่ทอ เป็นตน้ ในขณะ
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ทีก่ลุ่มสนิคา้สง่ออกทีม่สีัดสว่นการใชส้ทิธปิระโยชน์จาก FTA สงู เชน่ สนิคา้อาหารทะเลแปรรปู 
สนิคา้ผลติภัณฑจ์ากพชื ยานบก ยานน้ํา อากาศยาน และผลติภัณฑท์างเคม ีเป็นตน้ 

 

TTIA เขา้ร่วมการประชุมระดมความคดิเห็นเรือ่ง “การสะสมถิน่กําเนดิสนิคา้ ห่วงโซ่
อุปทาน และความสามารถในการใชป้ระโยชนจ์ากความตกลงการคา้เสร ี(FTA)” กลุม่
อตุสาหกรรมการเกษตร นํา้ตาล อาหาร และผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 

วันที ่3 มนีาคม 2564 คุณปิยะราช เจา้หนา้ที่
ดา้นการคา้ เขา้รว่มการประชมุระดมความคดิเห็นเรือ่ง 
“การสะสมถิ่นกําเนิดสินคา้ ห่วงโซ่อุปทาน และ
ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากความตกลง
การคา้เสรี (FTA)” กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร 
น้ํ าต าล  อ าหา ร  แล ะผลิต ภัณฑ์ เ ส ริมอ าหา ร 
วัตถุประสงคเ์พื่องศกึษาผลประโยชน์และผลกระทบ
ของรูปแบบการสะสมถิ่นกําเนิดสินคา้ต่าง ๆ กับ
ความสามารถในการใชส้ทิธพิเิศษทางภาษีของไทย
ภายใตค้วามตกลงการคา้เสร ีจัดโดยบรษัิท โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด 
ณ รร.อสีตนิ แกรนด ์สาทร สรปุดังน้ี  

บรษัิท โบลลเิกอรแ์อนดค์อมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ไดนํ้าเสนอ ผลการศกึษา ดังน้ี 

1. การใชส้ทิธปิระโยชน์ทางการคา้ส่งออกภายใตค้วามตกลงการคา้เสรี (FTA) โดย
ในช่วง 11 เดือนของปี 2563 (มกราคม– พฤศจิกายน) มีการขอใชส้ทิธ ิFTA ส่งออกมูลค่า 
52,228.05 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 14.08 คดิเป็นสัดสว่นการใชส้ทิธริอ้ย
ละ 75.81 ของมูลค่าการสง่ออกของรายการสนิคา้ทีไ่ดร้ับสทิธ ิFTA ทีม่มีูลค่า 68,896.43 ลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ 

2.  ความตกลงฯ ที่มีมูลค่าการส่งออกภายใตส้ทิธ ิFTA เพิม่ขึน้ คือ อาเซยีน-จีน และ
อาเซยีน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด ์(ออสเตรเลยี)  

- ความตกลงฯ ทีม่มีลูคา่การสง่ออกภายใตส้ทิธ ิFTA ลดลง ไดแ้ก ่อาเซยีน-ไทย-อนิเดยี
, อาเซยีน-อนิเดยี, ไทย-ออสเตรเลยี, ไทย-ญีปุ่่ น, อาเซยีน-ญีปุ่่ น, อาเซยีน-เกาหล,ี อาเซยีน-
ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด,์ ไทย-เปร ูและไทย-ชลิ ี

โดยประเทศทีไ่ทยมสีัดส่วนการใชส้ทิธปิระโยชน์ทางการคา้ส่งออกภายใตค้วามตกลง 
FTA สงู 5 อันดับแรก ไดแ้ก ่ชลิ ีออสเตรเลยี จนี เปร ูและญีปุ่่ น 

ทัง้น้ี ภาคเอกชนใหค้วามเห็นเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเด็นปัญหาการใชส้ทิธพิเิศษฯ วา่อยาก
ใหท้างภาครัฐเนน้ในเรือ่งของการตคีวามพกิดัเพือ่ป้องกนัปัญหาเรือ่งพกิดัไมต่รงกนักรณีทีม่กีาร
แปลงพกิัด อกีทัง้ อยากใหม้คีวามชัดเจนในเรือ่งการออกแบบฟอรม์ โดยไดย้กตัวอย่างปัญหา
กรณี Form D ของประเทศมาเลเซยี ทีพ่กิดัไมต่รงกบัไทย จงึไมส่ามารถออกฟอรม์ใหไ้ด ้ทําให ้
มปัีญหา post audit เรยีกเก็บภาษียอ้นหลัง เป็นตน้ 
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TTIA เขา้ร่วมประชุมแลกเปลีย่นความเห็นในโครงการส่งเสรมิการจา้งงานอย่างมี
จรยิธรรม (Fair Fish) ผา่นทางโปรแกรมประชุมออนไลน ์(Zoom)  

วันที ่4 มนีาคม 2564 คุณศริลิักษณ์ 
ยังเลิศ คณะกรรมการแรงงาน จาก บมจ. 
ไทยยู เ น่ียน คุณวรพลและคุณนลธ วัช
เจา้หนา้ที่สมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ 
บจก.สงขลาแคนนิง่ และ บจก.RS Cannery 
ไดเ้ขา้ร่วมประชมุแลกเปลีย่นความเห็น ผ่าน
ทางโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom) ใน
โครงการส่ ง เสริมการจ า้ งงานอย่ างมี
จ ริ ย ธ ร ร ม  ( Fair Fish) จั ด โ ด ย  Plan 
international Thailand ทุ น จ า ก รั ฐ บ า ล
สหรัฐ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นตัวแทนจาก 
บริษัทจัดหางาน ตัวแทน Buyer ออดเิตอร์ 
และผูป้ระกอบการ และภาคสมาคมการคา้  รายละเอยีดสรปุดังน้ี 

วัตถปุระสงค ์ของการประชมุเพือ่ลดการใชแ้รงงานบังคับและการคา้มนุษยใ์นอาหารทะเล 
และมจีุดมุ่งหมายสรา้งความเขา้ใจ สนับสนุนใหบ้รษัิทมแีนวทางแกไ้ขปัญหาแรงงานบังคับและ
คา้มนุษย ์รวมถงึการจา้งงานอย่างมจีรยิธรรม พัฒนาการจัดหางานและสง่เสรมิใหผู้เ้กีย่วขอ้งนํา
นโยบายการจา้งงานแบบรับผดิชอบไปปฏบิัต ิ

ที่ประชุมไดนํ้าเสนอหลักการตัวชีวั้ดแรงงานบังคับที่ใหม้าชวนคดิในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 โดยมีประเด็นที่ตอ้งเฝ้าระวัง เช่น การละเมดิอันเน่ืองมาจากความเปราะบางของ
แรงงานทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง การจํากดัเสรภีาพในการเดนิทาง การขูเ่ข็ญและการขม่ขู ่การยดึเอกสาร
ประจําตัว การไม่จ่ายค่าจา้ง แรงงานขัดหน้ี ชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาทีย่าวนาน การถูกโดด
เดีย่วจากลังคม ความรนุแรงตอ่รา่งกายและความรนุแรงทางเพศ สภาพการทํางานและสภาพการ
ดํารงชพีทีเ่ลวรา้ย และประเด็นอืน่ๆ  

โดยหลักการแลว้หากพบเหตุการณ์ตามหัวขอ้อาจยังไม่เป็นรายงานบังคับตอ้งพจิารณา
เป็นกรณีไป  

    สถานการณ์ดา้นแรงงานที่น่าเป็นห่วงปัจจุบัน เช่น กรณีการโยกยา้ยแรงงาน การต่อ
สัญญาจา้งแรงงานและการจา้งงานในประเภทต่างๆ มปีระเด็น เชน่เอกสารเริม่หมดอายุตอ้งทํา
เอกสารใหม่ การหาแรงงานเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเดมิเพราะไม่สามารถนําเขา้ MOU ได ้
รวมถงึการตรวจ COVID-19 

    สมาคมฯ ไดนํ้าเสนอนโยบายการใชแ้รงงานถูกตอ้งไม่รับแรงงานผิดกฎหมายการ
ดําเนินการมาตรการป้องกัน COVID-19 ทีร่่วมมอืกับสาธารณสุขและกรมประมง รวมถงึการทํา 
GLP Visit ทีส่่งเสรมิให ้Supply chain นําไปใชด้ว้ย โดยทีป่ระชมุใหค้วามเห็นว่าการตรวจสอบ
เรือ่งแรงงานบังคับการคา้มนุษยค์วรใหค้รอบคลมุและไปถงึ Supply chain  

       ประเด็นดา้นการสรรหาแรงงาน การใชบ้รษัิทจัดหางานทีถู่กกฎหมายเป็นเรือ่งทีส่ําคัญ ผู ้
ทีต่อ้งการนําเขา้แรงงาน สามารถตรวจสอบรายชือ่บรษัิทจัดหางานไดท้ีเ่ว็บไซตก์รมการจัดหา
งาน หรอืสามารถหาขอ้มลูไดจ้ากกลุม่ผูทํ้าธรุกจิจัดหางานจาก Facebook กลุม่นายจา้งสขีาว          
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ประเด็นการจา้งงานอย่างมีความรับผิดชอบนั้นปัจจุบันนอกจากมาตรฐานลูกคา้แลว้ 
มาตรฐานกลางเชน่ มาตรฐาน SEDEX ก็เริม่วางหลักการเรือ่งมาตรฐาน recruitment fee ไวแ้ลว้
เชน่กนั 

สําหรับสถานการณ์การจา้งงาน ทางภาคใต ้บจก.สงขลาแคนนิ่ง ปัจจุบันปัญหาอยู่ใน
อัตราตํ่า และใหข้อ้มูลว่าปัจจุบันพบว่ามคีนไทยมาสมัครงานซึง่มาจากต่างจังหวัดต่างๆมากขึน้ 
แตส่ง่ผลกระทบเรือ่งการ อัตราการ turn over ทีส่งูขึน้เชน่กนั  

ขอ้กังวลชว่งสถานการณ์โควดิ คุณศริลิักษณ์ผูแ้ทนคณะกรรมการแรงงานสมาคม จาก 
บมจ.ไทยยูเน่ียน ไดใ้หค้วามเห็นถงึการตอ้งมใีบรับรองตรวจ COVID-19 บางบรษัิทอาจใหเ้ป็น
ความรับผดิชอบของแรงงาน รวมถงึแรงงานบางกลุ่มที่มีการเปลี่ยนจากที่มีพาสปอรต์เปลีย่น
ประเภทเป็นบัตรชมพูเพือ่ใหส้ามารถทํางานตอ่ไดทํ้าใหเ้ป็นการลดสทิธขิองแรงงานลง  

ปัญหาการเก็บเอกสารของแรงงานขา้มชาติ
ที่ต อ้งดําเนินเรื่องเอกสารนานเกินไปในช่วง
สถานการณ์โควดิอาจทําใหเ้กดิการถูกคุกคามจาก
เจา้หนา้ทีไ่ด ้

ปัญหาการสรรหาคนมาทํางานอาจมกีารผา่น
นายหนา้ซึง่เป็นคนในโรงงาน ทําใหแ้รงงานตอ้งเสยี
ค่านายหนา้เพิ่ม ควรมีขั ้นตอนในการรับแรงงาน
ในช่วง โควดิ19 เพื่อตรวจสอบป้องกันการเรียกรับ
ผลประโยชนจ์ากแรงงาน 

      ในสว่นของขอ้เสนอแนะ ขอใหเ้ชญิหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นครัง้ ในกรณีตา่งๆ 
เชน่ ตอ้งการมุมมองความชัดเจนดา้นกฎหมาย ระเบยีบ หรือ ประโยชน์ทีไ่ดร้ับจากความยั่งยนื
ของธุรกิจและความมั่นใจของแรงงานที่มาทํางานกับโรงงาน หรือ ประสบการณ์จากการ
แลกเปลีย่นขอ้มูลเป็นการตรวจสอบการดําเนนิงานของบรษัิทไปดว้ยในตัว และขอใหต้รวจสอบ
นายหนา้ทีจ่ัดหาแรงงานใหล้ะเอยีดยิง่ขึน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ โครงการ Fair fish ไดจ้ัดทํา infographics เกีย่วกบัแรงงานบังคับและ
การคา้มนุษยต์ามไฟลท์ีแ่นบมาดว้ยน้ี และ คลปิ Hiring Focus: รักษามาตรฐานแรงงานอยา่งไร 
ในสถานการณ์ COVID-19  ชมไดท้ี ่
https://www.facebook.com/115321316827360/videos/3925294337537983  

 

 

TTIA เขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการงานแรงงาน คร ัง้ที ่3/2564(6) 

วันที่ 4 มีนาคม 2564  คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่ปรกึษาสมาคมฯ และคุณนลธวัช 
เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการงานแรงงาน ครัง้ที่ 3/2564(6) ณ หอ้ง
ประชมุ PTT Group (1012) ชัน้ 10 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย รายละเอยีดสรปุดังน้ี 

1. ประชาสมัพันธข์องหน่วยงานตา่งๆ  

1.1 สํานักงานประกันสังคมไดแ้จง้ถึงความคืบหนา้โครงการ “เรารักกัน” สําหรับ 
ผูป้ระกันตน มาตรา 33 ทีไ่ดเ้ปิดใหล้งทะเบยีนไปตัง้แตวั่นที ่21 กมุภาพันธ ์ถงึ 7 มนีาคม 2564 

https://www.facebook.com/115321316827360/videos/3925294337537983
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ขณะน้ีมีผูล้งละเบียนไปแลว้ 8.09 ลา้นคน ซึ่ง
ฝากถึงผูป้ระกอบการใหช้่วยประชาสัมพันธ์ให ้
ลูกจา้ง ลงทะเบียนใหท้ันกําหนด มเิช่นจะถือว่า
เสยีสทิธิ ์ 

1.2 กรมการจัดหางานประกาศจํานวน
รายชื่อแรงงานลงทะเบียนโครงการจัดหางาน
มาแลว้กว่า 650,000 รายชื่อ โดยอันดับสูงสุด
และรองลงมาตามลําดับ คือจังหวัด ชลบุรี  
สมทุรปราการ และระยอง  

1.3 กรมสวัสดกิารคุม้ครองแรงงานไดป้ระชาสัมพันธ์ถงึกฎหมายความปลอดภัยฉบับ
ปรับปรุงและแกไ้ขเพิม่เตมิใหม่ โดยสามารถเขา้ไปดูรายละเอยีดที่เว็ปไซตข์องกรมสวัสดกิาร
คุม้ครองแรงงาน ได ้ดังลงิค ์https://www.labour.go.th/index.php/labor-law   

1.4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไดป้ระชาสัมพันธ์ถึงโครงการ MOU หลักสูตรการดูแล
ผูสู้งอายุ โดยร่วมกับ โรงพยาบาลกลว้ยน้ําไท เมื่อจบหลักสูตรจะไดเ้ขา้ทํางานร่วมกับ
โรงพยาบาลเป็นเวลา 2 ปี ทั ้งน้ีเพื่อเป็นเพิ่มโอกาสใหก้ับบุคคลที่กําลังว่างงานในช่วง
สถานการณ์ COVID 19  

2. ประเด็นสบืเน่ืองจากการประชมุทีผ่า่นมา 

    2.1 ประเด็นแนวปฏบิัตใินการไดร้ับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เน่ืองจากมเีหตุ
สุดวสิัยอันเกดิจากการระบาดของโรคตดิต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าดว้ยโรคตดิต่อ โดยเมือ่
วันที่ 5 ก.พ. 64 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีหนังสือสอบถาม แนวทางปฏบิัตฯิ ถงึ 
สํานักงานประกนัสงัคม กรณีนายจา้งไดร้ับผลกระทบจาก สถานการณ์ COVID – 19 และไดห้ยดุ
ประกอบกจิการ เป็นการชั่วคราว โดยไม่ใช ่การใหห้ยุดงานเต็มเดอืน ลูกจา้งจะสามารถไดร้ับ
ประโยชนท์ดแทนในกรณี วา่งงานฯ ในอัตรารอ้ยละ 50 ไดห้รอืไม ่โดยสํานักงานประกนัสงัคมได ้
ตอบกลับมาว่า หากผูป้ระกนัตนมคีา่จา้งในเดอืนนัน้ จะไม่มสีทิธไิดร้ับประโยชน์ทดแทนใน กรณี
วา่งงาน เน่ืองจากมเีหตสุดุวสิยั 

    2.2 กรณี สํานักงานประกนัสงัคม ไดจ้า่ยประโยชน ์ทดแทนในกรณีว่างงานฯ ในอัตรา 
รอ้ยละ 50 ใหแ้ก่ลูกจา้ง หาก นายจา้งจะจ่ายเงินช่วยเหลือใหแ้ก่ ลูกจา้งดว้ยเหตุผลดา้น
คุณธรรม และมนุษยธรรม นายจา้งสามารถกระทําไดโ้ดยไม่มีผลกระทบต่อ สทิธปิระโยชน์ 
ทดแทนในกรณี วา่งงานฯ ของลกูจา้งไดห้รอืไม ่ซึง่ทางสํานักงานประกนัสงัคมไดต้อบกลับมาว่า 
จะตอ้งเป็นกรณีลกูจา้งทีไ่มไ่ดร้ับคา่จา้งจากนายจา้ง ดังนัน้ เงนิทีน่ายจา้งใหแ้กล่กูจา้งตอ้งไม่ใช่
เงนิคา่จา้ง หากนายจา้งจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืซึง่ไมใ่ชค่า่จา้งก็ สามารถกระทําได ้

    2.3.ประเด็นความคืบหนา้มาตรการช่วยเหลือนายจา้งและผูป้ระกันตนเพื่อ บรรเทา
ความเดือดรอ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 เดมิมีช่วงระยะเวลาตัง้แต่ เดือน
มกราคม – มนีาคม 2564 โดยมอีัตราเงนิสมทบฝ่ายนายจา้ง รอ้ยละ 3 และอัตราเงนิสมทบฝ่าย
ลูกจา้ง รอ้ยละ 0.5 โดยสภาอุตฯ มีหนังสอืถงึ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอเสนอ
ขยายระยะเวลา และปรับลดอัตราเงนิ สมทบกองทุนประกันสังคม อีก 3 เดือน โดยขยายเป็น
ตัง้แต ่1 เมษายน – 30 มถินุายน 2564 และ ปรับลดอัตราเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วน
ของนายจา้งจากรอ้ยละ 3 เหลือรอ้ยละ 1 ของค่าจา้งผูป้ระกันตน และเงนิสมทบผูป้ระกันตน
มาตรา 33 ขอใหค้งทีอ่ัตรารอ้ยละ 0.5 ของคา่จา้งผูป้ระกนัตน ดังเดมิ 

 

https://www.labour.go.th/index.php/labor-law
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3.ประเด็นกฎหมายแรงงานทีน่่าสนใจ 

   3.1 ในกรณีนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการที่รับคนพิการเขา้ทํางานหรือ
ดําเนนิการ อย่างอืน่แทนการรับคนพกิารเขา้ทํางานปฏบิัตไิม่ครบตามเงือ่นไขทีก่ําหนดใน ม.33 
และ ม. 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไ้ข
เพิม่เตมิ ใหส้ง่เงนิเขา้กองทุนสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารฯ โดยขอขยายระยะเวลา
การดําเนนิการจาก ภายใน 45 วัน เป็น ภายใน 90 วัน โดยใหม้ผีลบังคับใชต้ัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 
ถงึวันที ่31 มนีาคม 2564 

   3.2 จากประชมุคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายระเบยีบ ปรับปรุงการกําหนดอัตรา
เงนิสมทบการเพิม่การจัดเก็บเงนิสมทบ และการพัฒนาสทิธปิระโยชนค์รัง้ที ่1/2564  

      - โดยในกรณีผูร้ับเงนิบํานาญชราภาพถงึแก่ความตาย หลังจากไดร้ับเงนิบํานาญ 
ตัง้แต่ 5 ,50, 58, 60 เดอืน โดยใหร้วมไดร้ับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ทัง้สิน้ 60 เดอืน 
เป็นเงนิ 180,000 บาท แทนทัง้หมด 

สําหรับผูท้ีร่ับบํานาญชราภาพ ในชว่งก่อนกฎหมาย มผีลใชบ้ังคับ หากผูร้ับบํานาญชราภาพถงึ
แกค่วามตายกอ่นครบ 60 เดอืน และมจํีานวนเดอืนทีเ่หลอืนอ้ยกว่า 10 เดอืน ทีป่ระชมุเห็นควร
ใหจ้า่ยเป็นเงนิ บําเหน็จชราภาพแกท่ายาทอกี 10 เดอืน 

      - การจัดทํากฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ ์วธิกีาร ระยะเวลา และอัตราการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนกรณี ชราภาพเป็นเฉพาะใน
ช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงิน สมทบ โดยที่
ประชมุเห็นชอบในหลักการจา่ยบําเหน็จชราภาพ
ใหแ้กผู่ป้ระกันตน ซึง่ออกเงนิ สมทบเขา้กองทนุ 
ในชว่งเวลาทีม่กีารลดอัตราในงวดเดอืน มกราคม 
2564 ใหค้ํานวณจาก อัตราเงินสมทบเพิ่มใน
อัตรารอ้ยละ 0.45 ของค่าจา้ง ในชว่งทีม่กีารลด
อัตราในงวดเดือน กุมภาพันธ ์– มีนาคม 2564 
ใหค้ํานวณจากอัตราเงนิสมทบเพิม่ ในอัตรารอ้ย

ละ 1.30 ของค่าจา้ง โดยแกไ้ขกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร ระยะเวลา และอัตราการ
จ่ายประโยชน์ ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในชว่งทีม่กีารลดอัตราเงนิสมทบ (ฉบับที ่
2) พ.ศ.2555 ทัง้น้ี จะเสนอใหค้ณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา ชุดที่ 13 พิจารณา
เพือ่ให ้ความเห็นชอบ 

            3.3 สรุปประชมุคณะอนุกรรมการนโยบายการบรหิารจัดการทํางาน ของคนต่างดา้ว 
(อคบต.) ครัง้ที ่2/2564 โดยมขีอ้สรปุดังน้ี 

     - การขอจัดตัง้ศนูยเ์อกสารรับรองบคุคล (Certificate of Identity: CI) ของเมยีน
มา 

- การตอ่อายเุอกสารการเดนิทาง (Travel Document: TD) ของกมัพูชา 
             - แนวทางการดําเนินการตรวจโควดิ-19 ใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที่ 16 เมษายน 
2564 

- การจัดเก็บอัตลักษณ์ (Biometrics) ใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที ่16 เมษายน 2564 
ของ สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง 



   Newsletter                           March 2021 7 |61 

 

        3.4 สรปุประชมุคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานกําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข
ในการจัดใหม้เีจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคล
เพือ่ดําเนนิการดา้นความปลอดภัยในสถานประกอบกจิการ ครัง้ที ่1/2564 

     - ในส่วนของร่างกฎกระทรวงการจัดใหม้ีเจา้หนา้ที่ความปลอดภัย บุคลากร 
หน่วยงาน หรอื คณะบุคคลเพือ่ดําเนินการดา้นความปลอดภัยใน สถานประกอบกจิการ ไดผ้่าน
การพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และไดส้่งร่างกฎ
กระทรวงฯ ฉบับน้ีไปกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน เพื่อใหย้นืยัน โดยกรมสวัสดกิารและ
คุม้ครองแรงงานไดย้นืยันรา่ง กฎกระทรวงฯ กลับไปเรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วันที ่4 กมุภาพนัธ ์2564 

     - ในส่วนร่างประกาศกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิีการ 
และเงื่อนไขการฝึกอบรมเจา้หนา้ที่ความปลอดภัยในการ ทํางาน ผูบ้ริหารหน่วยงานความ
ปลอดภัย คณะกรรมการความ ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน และการ
ประเมนิเจา้หนา้ที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยที่ประชุมฯ ไดม้ีการหารือในส่วนที่ 1 บท
ทั่วไป และสว่นที ่2 หลักสตูรเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการทํางาน และจะมกีารหารอืเพิม่เตมิ
ในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

3.5 สบืเน่ืองจากคุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ไดเ้ขา้ร่วมประชมุประชมุคณะอนุกรรมการ
ตดิตาม พจิารณา และคัดเลือกองคก์รตน้แบบดา้นสทิธมินุษยชนครัง้ที ่1/2564 โดยกล่าวถงึ
ประโยชนใ์นการเขา้ร่วมโครงการว่าจะเป็นตัวชีวั้ดและสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ใีหก้ับทางสมาชกิและ
ผูป้ระกอบที่เขา้ร่วม ในดา้นสทิธมินุษยชน และเป็นประโยชน์ในการเจรจาทางการคา้ระหว่าง
ประเทศฝ่ังยโุรป และอเมรกิาในอนาคต 

การประชมุครัง้ต่อไปจะมขีึน้ ในวันพฤหัสบดทีี ่1 เมษายน 2564 เวลา 13:30 – 15:30 
น. ณ หอ้งประชมุ PTT Group (1012) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะทํางานศกึษาแนวทางแกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศไทย 
ใน คณะกรรมาธกิารการแรงงาน วฒุสิภา คร ัง้ที ่2/2564 (คร ัง้ที3่) 
 

วั นที่  4  มีน าคม  2 564  คุณว รพล
เจา้หนา้ทีส่มาคมไดเ้ขา้ร่วมประชมุ คณะทํางาน
ศกึษาแนวทางแกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศ
ไทย ใน คณะกรรมาธกิารการแรงงาน วุฒสิภา 
ครัง้ที ่2/2564 (ครัง้ที3่) มคีณุเรณู ตังคจวิางกรู 
เป็นประธาน รายละเอยีดสรปุดังน้ี 

ผูแ้ทนจากสภาหอการคา้แห่งประเทศ
ไทยไดนํ้าเสนอปัญหาชว่งสถานการณ์ COVID-
19 ของแรงงานขา้มชาต ิในประเด็น เช่น การ
จัดการหอพักของแรงงานขา้มชาตทิี่ตอ้งมีการควบคุมใหม้ากขึน้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด , 
สถานการณ์การเมอืงประเทศพมา่ทีม่กีารประทว้งซึง่อาจทําใหเ้กดิเชือ้โควดิมากขึน้และอาจไหล
เขา้มาสูป่ระเทศไทย , การจัดอันดับการใหวั้คซนี COVID-19 กลับแรงงานขา้มชาต ิ 

ทีป่ระชมุไดใ้หข้อ้มูลว่าวันที ่3 มนีาคม 2554 ทีผ่่านมารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไดร้ับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรใีหป้รกึษากับบอรด์ประกันสังคมถงึเรือ่งการใชเ้งนิประกันสังคมฉีด
วัคซนี COVID-19  ใหก้ับแรงงานต่างดา้วจํานวน 2.3 ลา้นคนที่เป็นผูป้ระกันตน ซึง่ที่ประชุม
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ขอใหต้ดิตามความเห็นจากบอรด์ประชาสังคมอกีครัง้ว่าเห็นดว้ยกับแนวคดิน้ีอย่างไร นอกจากน้ี
ทีป่ระชมุยังใหค้วามเห็นว่าหากกนังบประกันสังคมเพือ่ฉีดวัคซนีใหก้บัผูป้ระกันตนทัง้หมดจํานวน 
10 ลา้นคนอาจจะลดปัญหาเรือ่งความเทา่เทยีมได ้ 

สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ตอนน้ีกําลังศกึษาสถานการณ์
การผ่อนปรนของภาครัฐเรื่องแรงงานต่างดา้วว่าพบปัญหาใดบา้งซึง่จะนํามารายงานในการ
ประชมุครัง้ถัดไป  

ทีป่ระชมุไดเ้สนอใหภ้าครัฐสนับสนุนใหโ้รงพยาบาลเอกชนนําเขา้วัคซนี covid19 เครือ่ง
แบง่เบาภาระจากภาครัฐและสําหรับสถานประกอบการทีม่คีวามพรอ้มจะไดด้าํเนนิการไปกอ่น  

ทีป่ระชมุไดเ้สนอใหก้ระทรวงแรงงานทําขอ้มูลเรือ่งการ matching ระหว่างคนทีว่่างงาน
ที่มาทํางานแทนแรงงานขา้มชาติที่ขาดแคลนในขณะน้ีมีจํานวนมากเพียงใดและไดม้ีการ
สนับสนุนอยา่งไรบา้ง 

การเสนอประเด็นเรื่องการเตรียมความพรอ้มกรณีที่มีการเปิดประเทศและเริม่มีการรับ
แรงงานขา้มชาตอิกีครัง้ถงึเรื่องการจัดทําทีพ่ักสถานทีก่ักตัวซึง่ตอ้งมกีารหารือกับภาคเอกชน
ตอ่ไป 

 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมเพือ่หารอืแนวทางแกไ้ขปัญหาจากการตรวจสอบสนิคา้รว่มระหวา่ง
กรมศลุกากรและกรมประมง กรณีการนําเขา้ปลาทนูา่แชแ่ข็งบรรจตุูค้อนเทนเนอร ์คร ัง้
ที2่/2564 

วันที่ 8 มีนาคม 2564 คุณอดศิักดิ ์พันธุ์
ทอง เลขาธิการ ,คุณสุพัตรา ผอ. , คุณวรพล 
เจา้หนา้ทีอ่าวโุส, คณุศดานันท ์เจา้หนา้ทีส่มาคม
ฯ และผูแ้ทนจาก บริษัทสมาชิก (TU, TUM, 
SCC, UNICORD, ISA, MMP, SKFood, 
SEAPAC, KINGBELL, DIAMOND, Premier 
canning) ได เ้ข า้ร่ วมประชุม เพื่อหารือแนว
ทางแกไ้ขปัญหาจากการตรวจสอบสินคา้ร่วม
ระหว่างกรมศุลกากรและกรมประมง กรณีการ
นําเขา้ปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตูค้อนเทนเนอร์ ครั ้งที่2/2564 ณ หอ้งประชุมภาสกรวงศ์ กรม
ศลุกากร มคีณุพงศเ์ทพ บัวทรัพย ์ผอ.กองสบืสวนและปราบปราม เป็นประธาน รว่มกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งของกรมศลุกากรและกรมประมง สรปุสาระสําคัญดังน้ี 

 สืบเน่ืองจากสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ทําหนังสือถงึอธบิดีกรมศุลกากรและกรม
ประมง แจง้ปัญหาว่า ภายหลังการประกาศเปิดใชง้านระบบตรวจสนิคา้ร่วมแบบผา่นระบบ NSW 
เมือ่วันที ่15 ธันวาคม 2563 กรมประมงสง่ Inspection level 3 ทําใหส้นิคา้ประมงทกุใบอนุญาต
ถูกเจา้หนา้ที่ศุลกากรเปิดตรวจ แมใ้บแจง้ตรวจสนิคา้ของกรมประมงจะระบุยกเวน้การตรวจ 
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ส่งผลใหเ้พิ่มขัน้ตอนและระยะเวลาในการ
ตรวจปล่อยมากขึน้ ทัง้ 2 หน่วยงานไดม้กีาร
ประชุมร่วมกันแลว้ 1 ครัง้ และครัง้ที่ 2 น้ีได ้
เช ิญสมาคมฯ เพื่อร่วมหาแนวทางแกไ้ข
รว่มกนั ทีป่ระชมุ มขีอ้สรปุดังน้ี 

1.กรมประมงแจง้วา่ การนําเขา้สตัวน้ํ์า
ตอ้งถูกตรวจสอบความเสี่ยง ขอ้มูล IUU / 
เอกสารสุขอนามัย จึงกําหนด Inspection 
level 3 (ประสงคต์รวจสอบเอกสารและ/หรอื
ตรวจของรว่มกบั 

เจา้หนา้ที่ศุลกากร)สนิคา้ประมงที่มีการเชื่อมโยงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรทุก
ใบอนุญาตที่นําเขา้ เน่ืองจากตอ้งการขอ้มูลใบขนสนิคา้เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาก่อนการ
ตรวจปลอ่ยสนิคา้ และใหผู้ป้ระกอบการ 

แจง้ดําเนนิพธิกีารกบักรมประมงผา่นระบบ Fisheries Single Window โดยนําระบบบรหิารจัดการ
ความเสี่ยงมาใชป้ระมวลผลการเปิดตรวจหรือไม่ตรวจฯ ทําใหส้นิคา้ประมงมีการตรวจสอบ
เอกสารทกุใบอนุญาตทีนํ่าเขา้ แตร่ะบบปัจจบุันยังไมร่องรับ จงึทําใหต้อ้งเป็น level 3  

2.ผปก ทีเ่ป็น AEO จะไดร้ับผลกระทบ เน่ืองจากถูกตรวจ 100% จากเดมิกอ่น 15 ธ.ค. 
63 สถานะ green line ต่อมาเมื่อมีประกาศบังคับตัง้แต่ 15 ธค 63 ตอ้งเชือ่มโยงขอ้มูล NSW 
กรมประมง สง่ inspection level 3 แมว้า่ไมต่ดิเงือ่นไขความเสีย่งจากศลุกากร แตม่ผีลทําใหอ้ยู่
ในสถานะเปิดตรวจหน่วยงานผูใ้บออกใบอนุญาต (รหัส สัง่การ 48) เป็นRed line 

// สว่นผูท้ีไ่ม่ไดเ้ป็น AEO จะไดร้ับผลกระทบนอ้ย เพราะถูกสุม่ตรวจอยู่แลว้ อาจจะมปัีญหาบา้ง
ในทา่เรอืกรงุเทพ ทีพ่ืน้ทีค่อ่นขา้งแออดักวา่ลาดกระบัง 

3.ขอ้สรปุทีป่ระชมุเห็นรว่มกนั แกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 

        3.1 เสนอกรมศุลกากร ใหพ้จิารณาแกไ้ขประมวลระเบยีบปฏบิัตโิดยแกไ้ขคําสั่งการ
ตรวจในรหัส 48 ใหเ้ป็นรอผลการตรวจสอบเอกสารและ/หรือตรวจสอบสนิคา้จากหน่วยงานผู ้
ออกใบอนุญาต 

   3.2 เน่ืองจากรหัสสั่งการตรวจ 48 เป็นการตดิเงือ่นไขความเสีย่งของหน่วยงานผูอ้อก
ใบอนุญาตจงึเสนอกรมศุลกากร ใหพ้จิารณาออกประกาศใหเ้จา้หนา้ทีศุ่ลกากรพจิารณาผลของ
หน่วยงานผูอ้อกใบอนุญาตโดยทีไ่มต่อ้งเปิดตรวจเวน้แตม่เีหตอุันควรสงสยั 

ทัง้น้ี กรมศุลกากรจะออกประกาศ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปปฏบิัตกิอ่น ขณะรอแกไ้ขประมวล
กฎหมาย ดังกล่าว ทางสมาคมฯ จะทําหนังสอืขอบคณุ ถงึอธบิดทีัง้ 2 กรมทีใ่หค้วามอนุเคราะห์
คลีค่ลายปัญหา ดังกลา่ว 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนา Multispecies Stock assessment for management จดัโดย 
APFIC /FAO 

วันที ่10 มนีาคม 2564 คณุศดานันท ์
เจา้หนา้ทีป่ระมง เขา้รว่มสมัมนา Multispecies 
Stock assessment for management จัดโดย 
APFIC /FAO 

การประเมนิ Stock Assessment ที่
เหมาะสม สําหรับประเทศในเอเชยี มวัีตถปุระสงค์
เพือ่ แสดงมลูคา่ของการประเมนิ stock และการ
เชือ่มโยงไปสูแ่งม่มุทีก่วา้งขึน้ของการตัดสนิใจ
ของผูบ้รหิารตลอดจนนโยบาย / การคา้ ระดับ
ภมูภิาค เกีย่วกบัวธิกีารประเมนิสต็อกใน
สถานการณ์ทีไ่มม่ขีอ้มลูในการประมงหลายชนดิและหลายอปุกรณ์ วา่ประเทศตา่งๆใชก้าร
ประเมนิเพือ่พัฒนาการตัดสนิใจดา้นนโยบายและการจัดการซึง่เกีย่วกบัการเชือ่มโยงระหวา่งการ
ประเมนิหุน้และการซือ้ขายบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงทางการคา้ SDGs IUU และ WTO 
และความตอ้งการสําหรับโครงการระดับภมูภิาคเพือ่การเสรมิสรา้งขดีความสามารถ สรปุดังน้ี 

- ปัจจัยการประเมนิ stock จะขึน้อยู่กับผูผ้ลติเป็นหลัก ซึง่จะส่งผลต่อปริมาณการจับ 
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก ่Trophic level/Sea surface/ Temperature  

- สถติกิารคํานวณคา่ MMSY (Multispecies maximum sustainable yield) ของประเทศ
ไทย จะคํานวณจากพื้นทีอ่่าวไทยและอันดามัน โดยใช ้Surplus Production model เพื่อดูค่า 
Optimum level of effort ในระยะยาว และค่าที่ไดจ้ะใหผ้ลออกมา 3 กลุ่มคือ Demersal 
Fish/Pelagic fishและAnchovy โดยค่าของ MMSY ที่ดีจะตอ้งออกมานอ้ยกว่าค่า  MSY 
(Maximum Sustainable Yield)  

- ผลกระทบจากการปฏริูปการจัดการประมง ส่งผล 2 ดา้นคือ การประมงพาณิชยแ์ละ
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตวน้ํ์า ซึง่เมือ่ปี 2016 ประเทศไทยก็เริม่มกีารเปลีย่นแปลงดา้นประมง
มากขึน้ มกีารจัดการไปในทศิทางทีด่ ี

ทั ้ง น้ี  หากท่านสมาชิกสนใจสัมมนาดังกล่าว  สามารถติดตามยอ้นหลังไดท้ี่  
https://www.youtube.com/channel/UC5Cm51GZcarGh0H4xvf_tng  

 

TTIA เขา้รว่มประชุม คณะกรรมการทีป่รกึษาโครงการระดบัภูมภิาค วา่ดว้ยการยา้ยถิน่ 
เพือ่การทํางานในอตุสาหกรรมประมงทะเลและแปรรปูอาหารทะเล คร ัง้ที ่1/2564 

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณวรพล
เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการทีป่รกึษาโครงการระดับภูมภิาค ว่าดว้ยการ
ยา้ยถิน่ เพื่อการทํางานในอุตสาหกรรมประมงทะเลและแปรรูปอาหารทะเล (Ship to Shore 
Rights South East Asia) ครัง้ที่ 1/2564 ณ โรงแรมอมารีประตูน้ํา จัดโดยองค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศ(ILO) รว่มกบั IOM และ UNDP โดยไดร้ับทนุสนับสนุนจาก EU สรปุดังน้ี 

https://www.youtube.com/channel/UC5Cm51GZcarGh0H4xvf_tng
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โครงการน้ี เนน้เป้าหมายการแลกเปลี่ยน
ความเห็นและแกปั้ญหา และใชเ้ป็นช่องทางการ
เจรจาระหว่ างนายจ า้ งลูกจ า้ ง  และภาครั ฐ 
จุดประสงค์เพื่อ ทําให ้อุตสาหกรรมประมง และ
แปรรูปอาหารทะเล มลีักษณะทีด่ขี ึน้ ในภูมภิาค 7 
ประเทศ ที่เขา้ร่วมโครงการ ในประเทศ กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว Myanmar ฟิลิปปินส์ Thailand 
เวยีดนาม และสนับสนุนใหม้กีารรับอนุสัญญา ILO 
ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอนุสัญญา 87 98 ที่
ไทยยังไมไ่ดร้ับ 

ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง าน  ไ ด ้นํ า เ ส น อ  ถึง
ความกา้วหนา้ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาที่
ไดม้ีการทําโครงการ Ship To shore Rights ซึง่
ทําใหไ้ทย รับสัตยาบันพธิสีาร ฉบับที ่29 ว่าดว้ย
แรงงานบังคับเมือ่วันที ่4 มถิุนายน 2561 และรับ
พธิสีารอนุสญัญา 188 วา่ดว้ยการทํางานประมงใน
วันที่ 30 มกราคม 2562 หลังจากนั้นไดม้ีการ
ปรับแกก้ฎหมายสําคัญเช่นกฎหมายคา้มนุษย์
กฎหมายการทํางานของคนต่างดา้วและกฎหมาย
คุม้ครองงานประมงในปี 2562 

สําหรับคณะกรรมการระดับชาต ิทีไ่ดจ้ัดตัง้ครัง้น้ี มาจากรัฐมนตรกีระทรวงแรงงาน คุณสุ
ชาตชิมกลิน่ โดยจะมอีํานาจหนา้ทีใ่นการใหค้ําแนะนําทบทวนแผนดําเนินงานตดิตามโครงการ
นําเสนอประเด็นและพัฒนานโยบาย รวมถงึประชาสมัพันธโ์ครงการ 

วัตถปุระสงคข์องโครงการแบ่งออกเป็น 3 แบบคอืสง่เสรมิ กรอบกฎหมายการยา้ยถิน่การ
บังคับใชก้ฎหมาย สง่เสรมิแรงงาน ใหส้ามารถดูแลตนเองได ้รวมถงึหลักการดา้นเพศสภาพและ
ผูม้สีว่นไดเ้สยี  

สําหรับ กจิกรรมที ่สมาคมมสี่วนเกีย่วขอ้ง 
มดีังน้ี 

- การร่ วมรายงานผลการปฏิบั ติต าม
อนุสญัญา ฉบับที ่188 วา่ดว้ยแรงงานประมง 

- การพิจารณาขอ้คน้พบ ผลกระทบ หรือ
ขอ้ปรับปรุงการนําแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ไีป
ปฏบิัต ิซึง่จะมกีารวจิัย จาก 3rd Party 

- การสนับสนุนใหอ้งคก์รแรงงานขา้มชาตมิสีว่นรว่มในการประชมุระดับภมูภิาคและประชมุ
หารอืกบัองคก์รนายจา้งในระดับภมูภิาค 

- สรา้งโอกาสใหร้ายงานขา้มชาติเขา้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพภาษาใน
ประเทศไทย ผ่านศูนย์บริการขอ้มูลแรงงานขา้มชาตแิละองค์กรลูกจา้งไดร้่วมมือกับองคก์ร
นายจา้ง 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการดําเนนิการดา้นแนวปฏบิตักิารใชแ้รงงาน (Good 
labor Practices) 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 คุณอรรถพันธ์ มาศ
รังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ และ คณุนลธวัช เจา้หนา้ที่
สมาคม เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการดําเนินการดา้น
แนวปฏิบัติการใชแ้รงงาน (Good labor Practices) 
ณ หอ้งประชมุคณะกรรมการแรงงานสมัพันธ ์ชัน้ 1 ณ 
กระทรวงแรงงาน  โดยมสีาระสําคัญดังน้ี 

1.ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ ถึงการ
แต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการดา้นแนวปฏบิัตกิาร
ใช แ้ ร งงานที่ดี  Good Labor Practice: GLP เพื่ อ
สนับสนุนใหม้กีารนําแนวทางปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่นํีาไปใชส้ถานประกอบกจิการ ซึง่เกีย่วกับ
มาตรถอดถอนรายการสนิคา้ทีถู่กขึน้บัญชกีารใชแ้รงงานเด็กหรอืแรงงานบังคับ (List of Goods 
Produced by Child Labor: TVPRA List) หากมกีารแต่งตัง้คณะทํางานแลว้จะแจง้ใหท้ราบอกี
ครัง้ เพือ่นําแผนงานตา่งๆไปปฏบิัตใิช ้

2.ในส่วนของวาระเพื่อทราบ ที่ประชุมไดแ้จง้ผล และแผน การดําเนินงานงานแนว
ปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี(GLP) โดยมเีน้ือหา เชน่ หลักการ 4 ไม่ (ไม่มกีารใชแ้รงงานเด็ก ,ไม่มี
การใชแ้รงงานบังคับ ,ไม่มกีารเลอืกปฏบิัต ิ,ไม่มกีารคา้แรงงานมนุษย)์ และ หลักการ 6 ม ี(มี
ระบบบรหิารจัดการดา้นแรงงาน ,มเีสรภีาพในการสมาคม ,มโีอกาสแลกเปลีย่นความเห็นกบันาบ
จา้ง ,มสีภาพแวดลอ้มการทํางานทีป่ลออดภัย ,มกีารจัดการสขุอนามัย ,มสีวัสดกิารทีเ่หมาะสม) 
รวมไปถึงประโยชน์ทั ้งฝ่ังนายจา้งและลูกจา้งไดร้ับ เช่น สรา้งความน่าเชื่อถือในการให ้
ความสําคัญเรอืงจรยิธรรมในการจา้งงานและพัฒนาคุณภาพชวีติแรงงาน และมปีระเด็นเพิม่เตมิ
เกีย่วกบั การผลักดันใหนํ้าตราสญัลักษณ์รับรองการดําเนนิการดา้นแนวทางปฏบิัตกิารใชแ้รงงาน
ทดีไีปใชส้ําหรับสถานประกอบการทัง้ในส่วนของกจิการทีส่ังกัดสมาคม หรือองคก์รใดๆ และที่
ไม่สังกัดสมาคม เพือ่เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการถอดถอนสนิคา้ออกจากรายการทีถู่กขึน้บัญชกีาร
ใชแ้รงงานเด็กหรอืแรงงานบังคับ 

ทีป่ระชมุมคีวามเห็นเพิม่เตมิเกีย่วกบัการ
ใชต้ราสัญลักษณ์ดังกล่าว โดยมองว่า อาจเพิม่
มาตรการทีซ่ํ้าซอ้นใหก้ับทางผูป้ระกอบหรอืไม่ 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ไดม้กีารปฏบิัติ
ตามหลักสากลอยู่แลว้ ซึง่อาจเป็นการเสยีเวลา
และสิ้นเปลืองทรัพยากร โดยหากนําตรา
สัญลักษณ์มาใช ้อาจใหท้างสมาคมต่างๆหรือ 
ทางภาครัฐลงมาตรวจสอบว่าสมาชกิไดป้ฏบิัติ
ตามกฎหรอืไม่ ซึง่อาจมมีาตรการลงโทษไปใน
แลว้แต่กรณีหากไม่ปฏบิัตติาม โดยการลงพืน้ที่
ตรวจ อาจมุ่งเนน้ไปที่ประเด็นการบังคับใช ้

แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในสถานประกอบ หรอืในธรุกจิ เป็นหลักกอ่น  

คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ไดใ้หค้วามเห็นว่า ทางสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย ไดม้กีารดําเนนิการดา้นแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานต่อสมาชกิ (GLP) และ
รวมไปถงึ ฝ่ัง Supply Chain เป็นประจําทุกปี แต่สิง่ทีน่่ากงัวลคอืใน ภาคธุรกจิอืน่ๆ โดยเฉพาะ
ในธุรกจิขนาดเล็ก ถงึ ขนาดกลาง อาจไม่ทําตามมาตรการดังกล่าว และขาดการตรวจสอบ
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เท่าทีค่วร ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิปัญหาในภาพรวมได ้จงึอาจขอใหท้างภาครัฐรว่มลงมาตรวจสอบ
ทัง้ในสว่นของ ภาคผูป้ระกอบการและภาค Supply Chain โดยอาจสุม่ตรวจ และตดิตามผลการ
ดําเนินการไปแลว้แต่กรณี และอาจตอ้งหามาตรการหรือแรงจูงใจทีจ่ะทําใหผู้ป้ระกอบการให ้
ความรว่มมอืในการใชต้ราสญัลักษณ์ดังกลา่ว เพิม่เตมิดว้ย 

3.ในส่วนประเด็นทศิทางการดําเนินงานดา้นแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงที่ดี (GLP) ไดม้ีการ
กําหนดทศิทางต่างๆไว ้เช่น การนําแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงทีด่ ี(GLP) มาเป็นเครื่องมอืการถอด
ถอนสนิคา้ออกจากรายการทีถ่กูขึน้บัญชกีารใชแ้รงงานเด็กและแรงงานบังคับอย่างตอ่เน่ือง หรอื 
การสรา้งความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรอืผลักดันใหก้ลุ่มสถานพยาบาลเอกชน
นําแนวทางปฏบิัตแิรงงานที่ดีไปใช ้หรือ ส่งเสริมใหส้ถานประกอบกจิการนําตราสัญลักษณ์
แนวทางปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่ไีปใช ้โดยสง่เสรมิใหส้ถานประกอบกจิการทีม่กีลุ่มเครอืบรษัิท 
ไปใชก้่อน เช่น กลุ่มธุรกจิกระทงิแดง เป็นตน้ หรือ การรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น 
Website YouTube Facebook และอืน่ๆ 

ทีป่ระชมุมคีวามเห็นเพิม่เตมิในสว่นของการใชแ้รงงานเด็กในภาคสว่นอืน่ๆ เชน่ ในธุรกจิ
ครอบครัว หรอื ภาคเกษตร ซึง่อาจมองไดว้า่เป็นเพยีงการชว่ยเหลอืภายในครอบครัว หรอืการหา
รายไดเ้สรมิของผูเ้ยาว ์ทัง้น้ีอาจใหภ้าครัฐชว่ยประชาสัมพันธเ์กีย่วกับการใชแ้รงงานเด็กไปยัง
สถาบันครอบครัว ถงึประเด็นดังกลา่วเพิม่เตมิ  

 

TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันาการประมงเพือ่ความย ัง่ยนื 
คร ัง้ที ่1/2564 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ดร.ชนินทร์ นายก
สมาคมฯ และคุณศดานันท ์เจา้หนา้ทีป่ระมง เขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาการ
ประมงเพื่อความยั่งยืน ครั ้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.
อดศิร พรอ้มเทพ เป็นประธาน ณ หอ้งประชุมภาค
วชิาการจัดการประมง อาคารเมฆบุญพราหมณ์ คณะ
ประมง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์สรปุดังน้ี 

มูลนิธิน้ีมีชือ่ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาการ
ประมงเพือ่ความยั่งยนื (SUSTAINABLE FISHERIES 
RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE : SFRD) ก่อตั ้งในวันที่ 27 กันยายน 2562 
ทรัพยส์นิมูลนิธเิริม่แรกจํานวน 2 แสนบาท (ขณะน้ีมูลนิธมิสีนิทรัพยห์มุนเวยีน จํานวน 7 แสน
บาท) วัตถปุระสงคข์องมลูนธิน้ีิ คอื 

1) ศกึษา วจิัย ผลติงานวจิัยเชงินโยบายทีม่คีณุภาพ อยูบ่นพืน้ฐานของหลักวชิาการ และ
ขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง  

2) พัฒนาองคค์วามรู ้นวัตกรรม ทีจ่ะนําสู่ความยั่งยนืของทรัพยากรประมง สิง่แวดลอ้ม 
ภายใตค้วามยั่งยนืของอาชพีประมง  

3) สง่เสรมิการจัดการประมง การใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรประมงทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่
ความยั่งยนืของทรัพยากรสตัวน้ํ์าและสิง่แวดลอ้ม  

4) สง่เสรมิการจัดการสิง่แวดลอ้ม เพือ่พัฒนาการประมงทีย่ั่งยนื  

5) เสรมิสรา้งศักยภาพภาคสว่นตา่ง ๆ ในการจัดการทรัพยากรสตัวน้ํ์าและสิง่แวดลอ้ม  
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6) สรา้งเครือข่าย ความร่วมมือกับองคก์รหลักดา้นการประมงและพัฒนาเครือข่ายทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ  

7) รณรงคส์ือ่สารใหข้อ้มลูและความรูด้า้นการประมง  

8) เพือ่ดําเนนิการหรอืรว่มกบัองคก์รการกศุลอืน่ ๆ เพือ่สาธารณประโยชน ์ 

9) ไมด่ําเนนิการเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงแตป่ระการใด 

โดยมสีํานักงานตัง้อยู่ในกรมประมง คณะกรรมการมูลนธิ ิประกอบดว้ย ดร.อดศิร พรอ้ม
เทพ เป็นประธาน, ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์รองประธาน และคณะกรรมการ 6 ทา่น วาระ 2 ปี ซึง่
คณะกรรมการชดุน้ี จะครบวาระในวันที ่26 กนัยายน 2564 น้ี ฝ่ายเลขาฯ จะนัดประชมุแตง่ตัง้กัน
ใหมอ่กีครัง้กอ่นเดอืน กนัยายน 2564 น้ี 

ทีป่ระชมุหารอืเรือ่ง บัญชขีองมูลนธิ ิเกีย่วกับ ขอ้กําหนด การเบกิคา่ใชจ้า่ยกจิกรรมตา่งๆ 
ซึง่ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นว่า เมื่อมูลนิธไิดเ้งินทุนจากผูบ้ริจาค สําหรับดําเนินกจิกรรมหรือ
โครงการของมลูนธิ ิจากนัน้ เงนิทนุน้ีจะตอ้งใหมู้ลนธิเิป็นผูจ้ัดการตามขอ้กําหนดหรอืกฎระเบยีบ
ของมูลนธิ ิไม่ใชผู่บ้รจิาคเป็นผูก้ําหนด โดยตอ้งมคีวามยดืหยุ่น  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
หากเป็นโครงการทีต่อ้งดําเนนิการตอ่เน่ือง ตอ้งมรีายละเอยีดโครงการมาเสนอตอ่คณะกรรมการ
มูลนิธ ิเพื่อใหค้ณะกรรมการอนุมัตคิ่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้ พรอ้มทัง้รายงานผลการดําเนิน
โครงการต่อคณะกรรมการอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี ดร.อดศิร แจง้ว่า ทางมูลนิธยิังไม่มรีายละเอยีด
แผนเบกิค่าใชจ้่ายกจิกรรม จงึใหท้างฝ่ายเลขาฯ จัดทําแผนรายละเอยีดใหช้ัดเจนและครบถว้น 
และเสนอตอ่คณะกรรมการตอ่ไป 

ทางมูลนิธิไดข้องบประมาณกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เป็น
โครงการบริหารจัดการขยะทะเลร่วมกับชุมชน จํานวน 27 ลา้นบาท และเสนอต่อสภาพัฒน์
เรียบรอ้ยแลว้ ขณะน้ีรอการอนุมัต ิงบประมาณจากสภาพัฒน์ โดยโครงการน้ีจะมีการจัดจา้ง
บุคคลและแรงงาน มาดําเนินโครงการและบางส่วนบริจาคใหชุ้มชน เพื่อกระจายรายได ้
(thumbtack)ดร.ชนนิทร ์แจง้ในทีป่ระชมุวา่ มโีอกาสไดเ้ขา้พบทตูฝรั่งเศส และพูดคยุในประเดน็ 
Ocean waste ทีม่ชีาวประมงนําขยะทะเลขึน้มา และไม่มกีารจัดการขยะทะเลทีช่ัดเจน ทางทูต
ฝรั่งเศสพรอ้มใหค้วามร่วมมอื และแนะนําหน่วยงานเอกชนทีส่ามารถจัดการและรีไซเคลิ เพื่อ
เพิม่มูลค่าของขยะทะเลดังกล่าว โดยสองโครงการน้ีสามารถนํามาเชือ่มโยงกันได ้ทัง้น้ี ทาง
มลูนธิจิะออกจดหมายเชญินัดหารอืในรายละเอยีดรว่มกบัทตูฝรั่งเศสตอ่ไป  

อนึ่ง หากมูลนิธมิีกจิกรรมหรือความคืบหนา้ของโครงการต่างๆ ดร.ชนินทร์จะนําเขา้ที่
ประชุมสภาหอฯ เพื่อระดมเงินทุนจากต่างประเทศและหน่วยงานเอกชน ในการสนับสนุน
โครงการของมลูนธิติอ่ไป 
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TTIA เขา้รว่มประชุมออนไลนร์บัฟงัความเห็น รา่ง พรบ. หอการคา้ 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 คุณวรพลเจา้หนา้ทีส่มาคม (แทนดร.ชนินทร ์นายกสมาคมฯ ) 
เขา้รว่มประชมุออนไลนร์ับฟังความเห็น รา่ง พรบ.หอการคา้ (ฉบับที.่..) พ.ศ.... โดยประเด็นสรปุ
ดังน้ี  

การประชุม วัน น้ี เ ป็นการปร ะชุม รั บ ฟั ง
ความเห็นครั ้งสุดทา้ย โดยเน้ือหาของร่าง พรบ.
หอการคา้ (ฉบับที.่...) พ.ศ..... ไดม้กีารปรับและรับ
ฟังความเห็นมากอ่นหนา้น้ีแลว้หลายครัง้การประชมุ
ครัง้น้ีจงึเป็นการเนน้รับขอ้สงัเกต โดยประเด็นสําคัญ
ทีม่กีารปรับ เชน่ 

มาตรา 28 เรื่องหนา้ที่ของหอการคา้ มีการ
ส่งเสริมใหค้รอบคลุมถึงการท่องเที่ยว และมีการ
กําหนดหัวขอ้ใหช้ดัเจนมากขึน้ และสามารถตัง้ศนูย์
ไกลเ่กลีย่และประนอมขอ้พพิาททางการคา้ได ้ 

มาตรา 44 เรื่องเหตแห่งการเลกิหอการคา้ จากเดมิเมือ่ทีป่ระชมุใหญ่ลงมตใิหเ้ลกิปรับ
เป็น ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนสมาชกิทัง้หมด  

ปรับคา่ธรรมเน่ียมใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัปัจจบุันมากขึน้  

สําหรับความเห็นเพิ่มเตมิอื่นที่สําคัญเช่น ควรกําหนดใหม้ีแรงจูงใจเพื่อมาสมัครเป็น
สมาชกิ / ลดหย่อนไดม้ากกว่า 1 เท่า / ควรเป็นตัวแทนเอกชนในการตดิต่อการคา้ต่างประเทศ
ไดไ้ดแ้ก ่    

 (1) ด ้ า น ป ฏิ บั ติ ก า ร ข น ส่ ง >>
ผูป้ระกอบการขนส่งเขา้ใจถึงขอบเขตการจา้ง
งานและสามารถวางแผนปฎิบัติงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ รวมถึงมีการวางแผนเพื่อรองรับ
เหตฉุุกเฉ ิ

 (2) ดา้นความสะอาด>>มีการป้องกัน
ไม่ใหเ้กดิปัญหาการปนเป้ือนทีก่อ่ใหเ้กดิผลเสยี
ต่อสนิคา้ รวมถึงผลกระทบต่อความปลอดภัย

ของผูบ้รโิภค 

 (3) ดา้นมาตรฐานรถหอ้งเย็นและการบํารุงงรักษา โดยมีความเขา้ใจในเรื่องของ
มาตรฐานรถหอ้งเย็นและการบํารุงรักษา รวมถงึการเลอืกใชง้านรถไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
เหมาะสมกบัชนดิสนิคา้ 

(4) ดา้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพนักงานมคีวามรู ้ความเขา้ใจและมคีวามพรอ้ม
ในการปฎบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา คร ัง้ที ่1/2564 

วันน้ี 12 มนีาคม 2564 คุณปิยะราช เจา้หนา้ทีก่ารคา้ แทน ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-ลาตนิอเมรกิา ครัง้ที่ 1/2564 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศ สรปุดังน้ี 

1. สภาธุรกิจไทย - ลาตินอเมริกาได ้
นําเสนอแผนการดําเนินงานจัดกจิกรรมของสภา 
ประจําปี 2564 ดังน้ี 

    (1) การเข า้พบเอกอัครราชทูต
ปานามาประจําประเทศไทย โดยมีแผนเขา้พบ
ชว่งเดอืนพฤษภาคม 2564 

    (2) การเข า้พบเอกอัครราชทูต
ประเทศที่มีความสัมพันธ์เช ิงยุทธศาสตร์กับ
ประเทศไทย  โดยมีแผนเข า้พบช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตลุาคม 2564 

    (3)กจิกรรมศกึดงูาน โดยมแีผนจัดชว่งเดอืนธันวาคม 2564 

2. ทางสภาธุรกิจฯ มีแผนจัดทํา Facebook ของสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา เพื่อ
ประชาสมัพันธข์อ้มลูขา่วสารและกจิกรรมตา่งๆ ของสภาฯ  

3. สภาธุรกิจฯ มีแผนจัดสัมมนา "Opportunities in doing business in Latin America 
and the Caribbean " ร่วมกับกรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต ้กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 31 
มนีาคม 2564  เวลา 8.30-14.00 น. ณ  รร.อวาน่ี สขุมุวทิวัตถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ป้ระกอบการทีส่นใจ
ลงทนุในลาตนิอเมรกิาไดศ้กึษาขอ้มลูและสรา้งเครอืขา่ยธรุกจิร่วมกนัภายในงาน 

 

TTIA เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ ในหวัข้อ "โอกาสในวิกฤต? ฝ่าโควิดเพื่อพิชิต
อตุสาหกรรมประมงไทย" ทางออนไลน ์

 
วันน้ี 15 มีนาคม 2564 ดร.ชนินทร์ นายก

สมาคมฯ ,คุณสพุัตรา ผอ., คุณธันยกานตแ์ละคณุศ
ดานันท์ เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้ร่วมงานเสวนา
วชิาการ ในหัวขอ้ "โอกาสในวกิฤต? ฝ่าโควดิเพื่อ
พิชติอุตสาหกรรมประมงไทย" ทางออนไลน์ จัด
โดยคณะประมง ม.เกษตร โดยดร.ชนนิทร ์ร่วมเป็น
วทิยากร  สรปุดังน้ี 

1. คุณนิวัต ิอดตีอธบิดกีรมประมงและอดีต
ประธาน อสป. กล่าวถงึ สถานการณ์การประมงใน
ประเทศไทยในอดตีมกีารเจรญิเตบิโตเป็นอย่างมาก ซึง่มผีลผลติจากการจับสัตวน้ํ์าเพือ่สง่ออก
ปรมิาณสงู แตใ่นปัจจบุันมปีรมิาณการจับทีท่ีล่ดลง เป็นผลมาจาก   

     1) Globalization สถานการณ์โลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
     2) การบังคับใช ้พรก.ประมง 2558 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 2560 
     3) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควดิ 
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 ปัจจบุนั ดา้นการจัดการเรอืประมงพาณชิยข์องประเทศไทย กรมประมงมกีารตดิตัง้ VMS 
สัญญาณเรอื การแจง้เขา้-ออก PIPO และการจัดทํา Logbook เพือ่ควบคุมการจับสัตวน้ํ์าและดู
พฤตกิรรมการเดนิเรอืของชาวประมง 

ทัง้น้ี ควรมีการจัดการดา้นการประมงทีเ่พิม่
มากขึน้ในกลุ่มชาวประมงพื้นบา้น  และเก็บขอ้มูล
ดา้นการสํารวจ เพื่อใชใ้นการพัฒนาการประมงและ
วางแผนการจับสตัวน้ํ์า 

 
2. คุณมาลนีิ เลาธกิาร SEAFDEC กล่าวถงึ 

องคป์ระกอบหน่วยงาน ศูนยพ์ัฒนาการประมงแห่ง
เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้แบ่งส่วนการบรหิาร ซึง่มี
ทีต่ัง้ในระหวา่งประเทศสมาชกิ ดังน้ี คอื 

     1) สํานักเลขาธกิาร (Secretariat) ตัง้อยู่
ทีป่ระเทศไทย 

     2) สํานักงานฝ่ายฝึกอบรม (Training Department: TD) ตัง้อยูท่ีป่ระเทศไทย 
     3) สํานักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture Department: AQD) ตั ้งอยู่ที่ประเทศ

ฟิลปิปินส ์
     4) สํานักงานฝ่ายวจิัยผลติภัณฑป์ระมง และการแปรรูปสัตวน้ํ์า (Marine Fisheries 

Research Department: MFRD) ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสงิคโปร ์
     5) สํานักงานฝ่ายพัฒนาและการจัดการทรัพยากรประมงทะเล (Marine Fishery 

Resources Development and Management Department: MFRDMD) ตัง้อยูท่ีป่ระเทศมาเล
เชยี 

     6) สํานักงานฝ่ายพัฒนาและการจัดการทรัพยากรประมงน้ําจืด (Inland Fishery 
Resources Development and Management Department: IFRDMD) ตั ้งอยู่ที่ประเทศอิน
โดนีเชยี 

โดยคุณมาลนีิ กล่าวถงึภาพรวมผลผลิต
สัตว์น้ําของโลกในปัจจุบันปี 2563 อา้งอิงจาก 
FAO ซึ่งผลผลิตสัตว์ น้ํ า น้ีม าจากการจั บ ใน
ธรรมชาตแิละการเพาะเลีย้ง โดยการจับสตัวน้ํ์าจดื
ทั่วโลก คดิเป็น 12 ลา้นตัน และผลผลติการจับ
จากทะเล 84.41 ลา้นตัน ผลผลติการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืด 51.3 ลา้นตัน และผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลหรือชายฝ่ัง 30.8 ลา้นตัน 
ผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของโลก จีนเป็น
ป ร ะ เทศที่ มีผลผลิต จ ากสั ต ว์ น้ํ า ม ากที่สุด 
รองลงมาคือ อินเดีย และฟิลปิปินส ์ตามลําดับ ทัง้น้ี  ประเทศอนิโดนีเซีย เป็นประเทศที่มี
ผลผลติจากการประมงและเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์ามากทีส่ดุในกลุม่อาเซยีน ทัง้น้ี ผลกระทบจากโควดิ
ต่อการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ์า จะเป็นเรื่องการ lockdown ทําใหแ้รงงานมีรายได ้
ลดลง การขนสง่มขีอ้จํากัด ทําใหม้ปัีญหาเรือ่งการ stock สนิคา้วัตถุดบิลน้หอ้งเย็น การเปลีย่น
ชอ่งทางการตลาดมาเป็นแบบออนไลนแ์ละการขายตรงมากขึน้ หากเป็นผลกระทบโควดิทีส่่งผล
ต่อการเพาะเลีย้งสัตวน้ํ์า คอื ตน้ทุนมรีาคาสูงมากขึน้ เกดิการยกเลกิการซือ้วัตถุดบิ ราคาขาย
สตัวน้ํ์าถกูลง เกษตรกรไมเ่สีย่งทีจ่ะเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า  

3. ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ กล่าวถงึ อุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง จากยอดส่งออกปี 
2563 ทีผ่่านมาเตบิโตขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงโควดิทีผ่่านมา เน่ืองจากผูค้นมกีารกักตุนอาหาร
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เพิ่มมากขึ้น และผูค้นมีการปรับตัวในการใชช้ีวิต อยู่บา้นมากขึ้น จากปี 2563 ที่ผ่านมา 
อุตสาหกรรมทูน่ามีการปรับตัวโดยมีมาตรการป้องกันการปนเป้ือนโควดิ มีการลงนาม MOU 
ร่วมกับ 4 กระทรวง ทําใหผู้บ้รโิภคมั่นใจมากขึน้ ทําใหย้อดขายเพิม่มากขึน้ โดยการจัดการการ
แพร่ระบาดสถานการณ์โควดิแตล่ะประเทศ จะสง่ผลต่อยอดขายดว้ย เพราะหากมกีารจัดการทีด่ ี
ผูค้นไมม่กีารกกัตนุอาหาร ยอดขายจะนอ้ยลง  

อุปสรรคการส่งออกของประเทศไทยชว่งโควดิทีผ่่านมา คอื ดา้น Logistic ทีทํ่าใหก้าร
สง่ออกมกีารชะลอตัว เน่ืองจากผลกระทบตูค้อนเทรนเนอรไ์มเ่พยีงพอ และดร.ชนนิทร ์กล่าวถงึ
อตุสาหกรรมทีม่กีารเตบิโตอยา่งรวดเร็ว คอื อาหารสตัวเ์ลีย้ง เน่ืองจากโรงงานทนู่าใชอ้วัยวะจาก
กระดกูและเลอืดปลาปลาทนู่ามาเป็นวัตถดุบิในการผลดิอาหารสตัวเ์ลีย้ง ปัจจบุันวถิชีวีติผูค้นเกดิ
การเปลีย่นแปลง ผูค้นหันมาใชช้วีติโสดและเลีย้งสุนัขหรือแมวมากขึน้และไม่มเีรือ่งการกดีกัน
ทางการคา้ในอาหารสตัวเ์ลีย้ง  

อตุสาหกรรมทีม่กีารเตบิโตมากขึน้ ควบคู่อาหารสัตวเ์ลีย้ง คอื Plant-based และยังคงมี
การเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในยุโรปและอเมรกิา และเชือ่ว่าประเทศไทยจะเป็นผูส้่งออกหลักใน
อนาคต เชน่เดยีวกบัทนู่าและอาหารสตัวเ์ลีย้งแน่นอน 

อนึง่ ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิว่า ปัจจบุันกลุม่อตุสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 
ควรมีการพัฒนาดา้น Research and Development :R&D และ Innovation มากขึ้น เพราะ
สามารถพัฒนาและเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง และการพัฒนาดังกล่าวควรมองทัง้ห่วงโซอ่ปุทาน เพือ่
เพิม่มูลค่าของวัตถุดบิใหม้ากขึน้ ทัง้น้ี จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันทีข่ยะจากมนุษยเ์พิม่มาก
ขึน้ เราควรหันมาใส่ใจและใหค้วามสําคัญการจัดการ Ocean waste เพื่อใหท้รัพยากรมีความ
ยั่งยนื เชน่การจัดการ IUU ทีผ่่านมาทุกภาคส่วนใหค้วามสําคัญเรื่องความยั่งยนืทรัพยากรและ
สัตวน้ํ์าในทะเล เพราะหากไม่มีปลาที่เป็นวัตถุดบิจากตน้ทาง ทุกภาคส่วนจะไดร้ับผลกระทบ 
ทัง้หมด  

ทัง้น้ี ทา่นสมาชกิสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิของดร.ชนนิทร ์ดังไฟลแ์นบ 
 

TTIA เขา้รว่มใหส้มัภาษณ์การประเมนิผลโครงการ Fair Fish 
 
วั นที่  1 6  มีน าคม  2564  คุณว รพ ล 

เจา้หนา้ที่อาวุโส และคุณนลธวัช เจา้หนา้ที่
สมาคมฯ เขา้ร่วมใหส้ัมภาษณ์การประเมินผล
โ ค ร ง ก า ร  Fair Fish โ ด ย  อ ง ค์ ก า ร  Plan 
International Thailand ผ่านทาง Zoom online 
meeting ณ สมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย โดยมี
คณุ Dan O’Brian ผูป้ระเมนิอสิระ เป็นผูส้มัภาษณ์
ในการประเมนิ โดยมสีาระสําคัญดังน้ี   

1.จุดประสงค์ของโครงการฯ คือ สรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องแรงงานบังคับและการคา้
มนุษยใ์หผู้ป้ระกอบธุรกจิ และผูนํ้าเขา้แรงงานไดเ้ขา้ใจ / การหาบรษัิทตน้แบบ เพือ่นําหลักการ
ดา้นการสรรหาแรงงานอยา่งมคีวามรับผดิชอบและไมม่กีารใชแ้รงงานบังคับและคา้มนุษยไ์ปใช ้

2.สมาคมฯ ไดอ้ธบิายถงึการดําเนินนโยบายหลักดา้นจรยิธรรมแรงงาน และโครงการที่
สมาคมฯ ไดใ้หค้วามร่วมมืออยู่ เช่น โครงการ Ship to Shore Rights กับ ILO และโครงการ 
Promise กับ IOM และก่อนหนา้ ทางสมาคมฯ เขา้ร่วมโครงการ Sea of change ซึง่เกีย่วกับ
แรงงานเช่นเดียวกันและไดพ้ัฒนาความร่วมมือมาสู่โครงการ Fair Fish โดยทางสมาคมฯ ได ้
ดําเนินการที่สอดคลอ้งกับตัวโครงการฯ เช่น การดําเนินการ GLP (การดําเนินการดา้นแนว
ปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่)ี ตอ่บรษัิทสมาชกิ และ ฝ่ัง Supply chain ในทกุปี  

https://drive.google.com/drive/folders/1MCX2UaeJm_cYbgewDJcw56FwVSkU6Izl?usp=sharing
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3.ประโยชนจ์ากการทีส่มาคมฯ รว่มโครงการฯ เชน่ มพีืน้ทีก่ารพูดคยุในการแกปั้ญหาการ
ใชแ้รงงานและการสรรหาแรงงานทีด่ ีและ สรา้งความสัมพันธท์ีด่ตี่อสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
มากขึน้ รวมไปถงึไดร้ับเครือ่งมอืและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในกรณีประเด็นแรงงานมากขึน้ 
และการจัดทํา Infographic เรือ่งการสรรหาแรงงานและแรงงานบังคับทีเ่ขา้ใจไดง้่าย ซึง่สมาคม
ฯ ไดป้ระชาสมัพันธถ์งึสมาชกิแลว้  

ในส่วนของขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ สมาคมฯ ใหค้วามเห็นว่าควรใหภ้าครัฐเขา้ร่วมเป็นที่
ปรกึษาเป็นกรณีไป เชน่ การใหค้วามเห็นการจัดทําเครือ่งมอืทีจํ่าเป็นตอ่โครงการฯ รวมไปถงึการ
ประชาสัมพันธใ์หภ้าคเอกชนอืน่ๆ มสี่วนร่วม และมุ่งหวังใหอุ้ตสาหกรรม หรือ สมาคมฯ ขนาด
เล็กเขา้ร่วม เช่น สมาคมอาหารสําเร็จรูป สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมประมงไทย 
หรอืกลุม่อตุสาหกรรมในธรุกจิ SME  

 
 
TTIA ประชุมหารอืสถานการณ์และแนวโนม้สนิคา้แผ่นเหล็ก กระป๋องในปี 64 รว่มกบั
สมาชกิฯและผูผ้ลติกระป๋อง 

วันที ่17 มนีาคม 2564 ดร.ชนนิทร ์นายกฯ ประชมุหารอืสถานการณ์และแนวโนม้สนิคา้
แผ่นเหล็ก กระป๋องในปี 64 ร่วมกับผูผ้ลติกระป๋องและสมาชกิ TTIA ณ หอ้งอาหาร อายัท อบา
โลน โรงแรมรามาดาพลาซา่แมน้ํ่ารเิวอรไ์ซด ์ผูเ้ขา้รว่มประชมุจํานวน 11 บรษัิท ไดแ้ก ่Unicord, 
ISA, TUG, TUM, SEPAC, PFG, MMP, พูนทรัพยแ์คน,โลหะกจิรุง่เจรญิทรัพย,์ สวอนอนิดัสทรีส่ ์
และสแตนดารด์แคน (TTIA คณุสพุัตรา ผอ. คณุปิยะราช จนท.การคา้) สรปุดังน้ี  

     1. TTIA ขอใหท้าง TMPA สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทยทําหนังสือมายัง TTIA ชี้
แจง้สถานการณ์และแนวโนม้สนิคา้แผ่นเหล็ก กระป๋อง Demand&Supply นโยบายการลด
มลภาวะในการหลอมเหล็กของผูผ้ลติ เพือ่สมาชกิโรงงานทนู่านําไปใชเ้ป็นหลักฐานในการเจรจา
กบัผูค้า้ของตน 

     - โดยตัง้แต่ปลาย Q3/2563 ราคาวัตถุดบิแผ่นเหล็กเพิม่สูงขึน้และต่อเน่ืองอย่าง
รวดเร็วทั่วโลก คาดว่าจะยาวถงึ Q4/2564, จีนมีการปิดโรงหลอมที่สรา้งนานแลว้ เน่ืองจาก
นโยบายประเทศตอ้งการลดมลพษิและยกเลกิการสนับสนุนการส่งออก(ผลติภัณฑเ์หล็ก) เนน้
ขายในประเทศเป็นหลัก/ เกาหลแีละญีปุ่่ นมกีารปิดโรงหลอมเชน่กนั  

     2. TTIA ไดร้ับหนังสอืจาก TMPA เรือ่งการปรับราคาแผน่เหล็ก กระป๋อง และฝา เป็น
รายไตรมาส ซึง่ TTIA ไดเ้วยีนแจง้สมาชกิรับทราบเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ แตใ่นภาคปฏบิัตใิหท้างผู ้
ซือ้และผูข้ายเจรจาหารอืกนัเอง 

     3. TTIA ฝาก TMPA ระวังขออยา่ใหเ้กดิปัญหาการขาดแคลนกระป๋อง Supply ใหก้บั
อตุสาหกรรมปลากระป๋อง เน่ืองจากวัตถุดบิปลาทนู่าจะมเีขา้มาอย่างตอ่เน่ืองขณะน้ี ม ีstock ไป
ถงึกลางปี 64 แลว้ โดยบรรจภัุณฑก์ระป๋องมคีวามสําคัญตอ่อตุฯทนู่าและอาหารสตัวเ์ลีย้ง 

     4. ส ถ า น ก า ร ณ์  AD แ ผ่ น เ ห ล็ ก เ ค ลือ บ ดีบุ ก แ ล ะ เ ค ลือ บ โ ค ร เ มี ย ม  >> 
(thumbtack)TTIAเสนอใหใ้ชช้่องทางสภาหอฯเป็นเจา้ภาพในการจัดประชมุร่วมกับสมาคมที่
เกีย่วขอ้ในชว่งปลายเดอืนเมษายน 2564 เพือ่หารอืแนวทางแกไ้ขปัญหา และจัดทําร่างหนังสอื
และขอ้มูลร่วมกัน 6 สมาคม (TTIA, TPFA, TFPA,TMPA ,สมาคมอุตฯนม และสมาคมอุตฯ
เครือ่งดืม่) ทัง้น้ี ทราบว่ามกีารต่ออายุการพจิารณา AD ไปอกี 6 เดอืนแลว้ ซึง่จะหมดอายุความ
ประมาณ ก.ย.-ต.ค.64 ประเด็นสําคัญตอ้งหาหลักฐานวา่ผูผ้ลติแผน่เหล็กไดร้ับความเสยีหายจรงิ
หรอืไม ่และการใชม้าตรการ AD จะสง่ผลกระทบในวงกวา้งหรอืไม ่
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมเจรจาความตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ (วาระพเิศษ) 
รปูแบบ Online 

วันน้ี 18 มีนาคม 2564 คุณปิยะราช 
เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรม
เจรจาความตกลงการคา้ระหว่างประเทศ 
(วาระพิเศษ) รูปแบบ Online วัตถุประสงค์ 
เพือ่หารอืการจัดตัง้กองทนุชว่ยเหลอืเพือ่การ
ปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่
ไดร้ับผลกระทบจาก FTA โดยเฉพาะประเด็น
การจัด เก็บค่าธรรมเ นียมจากผู ท้ี่ ได ร้ั บ
ประโยชน ์จัดโดย สภาหอการคา้แหง่ประเทศ
ไทย สรปุดังน้ี  

1. การจัดตัง้กองทุน FTA วัตถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือ เยียวยา และ
บรรเทา ผูท้ีไ่ดร้ับหรือ ผูท้ีอ่าจไดร้ับผลกระทบจาก FTA ทัง้ภาคการผลติ และบรกิาร สามารถ
แบง่เงนิชว่ยเหลอืไดเ้ป็น 2 รปูแบบดังน้ี 

 (1) เงนิชว่ยขาด เชน่ ศกึษาวจิัยพัฒนา จัดกจิกรรมสนับสนุน, การฝึกอาชพี ยกระดับ
ฝีมอืแรงงานเป็นตน้ โดยมหีน่วยงานขอ้กลางเป็นผูด้ใูนสว่นน้ี โดยหนา้ทีข่องหน่วยงานขอ้กลาง 
คอื เป็นหน่วยงานเชือ่มระหว่างคณะกรรมการบรหิารกองทุนช่วยเหลอืฯ (ผ่านเลขานุการ และ
คณะอนุกรรมการฯ) กับกลุ่มผูท้ีอ่าจไดร้ับผลกระทบฯ ในพืน้ทีต่่างๆ เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอื และ
สนับสนุนการดําเนินงานในดา้นต่างๆ อาท ิการใหค้ําปรกึษาแก่กลุ่มผูท้ีอ่าจไดร้ับผลกระทบฯ 
การรเิริม่หรอืชว่ยเขยีนโครงการ การรับรอง (มรีะยะเวลา 2 ปี) 

 (2) เงินหมุนเวียน เช่น ค่าลงทุนต่างๆ (ค่าก่อสรา้ง, เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นตน้) ,
คา่ใชจ้า่ยในการผลติและการตลาด โดยมหีน่วยงาน ธกส.และ ธพว. เป็นผูด้แูล มหีนา้ทีร่ับคําขอ
เงนิกูย้มื/วเิคราะหค์วามเสีย่ง พจิารณาอนุมัตกิารปลอ่ยเงนิกูย้มื เป็นตน้ 

ทางกระทรวงพาณิชยไ์ดเ้สนอแนวคดิ
เบื้องตน้เกี่ยวกับการจัดตัง้กองทุน FTA คือ 
การเพิม่คา่ธรรมเนียมเมือ่ผูป้ระกอบการทําการ
ขอแบบฟอร์มหนังสือรับรองถิน่กําเนิดสนิคา้ 
ภายใตก้รอบความตกลงต่างๆ โดยอาจจะเพิม่
จากเดมิ 30 บาท เป็น 130 บาท/Shipment” 
แต่ยังไม่ไดม้ีการหารือถึงแนวทางการเก็บ
ค่าธรรมเนียม จากผูท้ีไ่ดร้ับประโยชน์จาก การ
นาเขา้ ภาคบรกิาร และการลงทนุ ภายใต ้FTA 

จากการหารือผู เ้ ข า้ ร่ วมปร ะชุมมี
ความ เ ห็นในประ เด็นดั งกล่ า วว่ า  ควรมี

การศกึษาใหด้เีสยีกอ่นว่าหากมกีารเก็บคา่ธรรมเนียมเพิม่ขึน้จะกระทบตอ่ผูป้ระกอบการมากนอ้ย
หรอืไม่ และควรมคีวามชัดเจนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตอ้งเกดิความเท่าเทยีมและมอีัตราที่
เหมาะสม หรอือาจจะมกีารกําหนดเพดานคา่ธรรมเนียมสงูสดุ เป็นตน้ 

2. สภาธรุกจิเอเชยีตะวันออก (East Asia  Business Council: EABC) ประกอบดว้ยคณะ
ทางาน Working Group for RCEP (นําโดย EABC ประเทศไทย) และ Working Group for 
MSME (นําโดย EABC ประเทศจีน) มแีผนจัดทํา RCEP e-Book เพื่อเผยแพร่ใหภ้าคเอกชนใน
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ภูมภิาคอาเซยีน+3 (จนีญีปุ่่ นและเกาหล)ี ไดร้ับทราบและเขา้ใจในเน้ือหาและผลประโยชนข์อง 
RCEP มากยิง่ขึน้โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเผยแพรใ่นปี 2021 น้ี 

- ความคืบหนา้การจัดทํา RCEP e-Book โดย สภาธุรกจิฯ อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อ
ผูแ้ทน EABC จากแต่ละประเทศเขา้ร่วมในคณะทํางาน โดยม ี8 ประเทศจาก 13 ประเทศ ตอบ
รับเขา้ร่วมแลว้ ซึง่ภายหลังจากทีทุ่กประเทศตอบรับเขา้ร่วม ทางสภาธุรกจิฯ จะกําหนดบทบาท
หนา้ทีข่องคณะทางานใหช้ดัเจนอกีครัง้ และจะเริม่ดําเนนิการจัดทา RCEP e-Book ตอ่ไป 

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาในหวัขอ้เรือ่ง General Principles of Food Hygiene CXC1-
1969, Revised in 2020 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 คุณอนุสรา และคุณ
ศศธิร เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้ร่วมสัมมนาในหัวขอ้
เรื่อง General Principles of Food Hygiene CXC1-
1969, Revised in 2020 ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ จัด
โดย สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิ(มกอช.) โดยมี คุณศุทธนีิ อนิทรกําแหง 
ผูอ้ํานวยการกองรับรองมาตรฐาน เป็นประธาน สรุป
ดังน้ี 

วัตถุประสงค ์เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน
ขอ้กําหนดของมาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทําใหผู้เ้ขา้รับการสัมมนาฯ สามารถ
ประยกุตใ์ชม้าตรฐานดังกลา่วไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 

คณะกรรมาธกิารโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO มหีนา้ทีก่ําหนดมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ โดยปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐาน จาก Recommended International Code of 
Practice: General Principles of Food Hygiene, Hazard Analysis and Critical Control Point 
(HACCP) System and Guidelines for Its Application, CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 เป็น 
( thumbtack)(thumbtack)The General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene 
Practices (GHPs) and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System 
ซึง่ไดม้กีารประกาศใช ้(red flag)เมือ่วันที ่5 พฤศจกิายน 2563 

คุณวริัชนี โลหะชุมพล นักวชิาการมาตรฐานชํานาญพิเศษ ไดบ้รรยายในหัวขอ้ The 
General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) ห รื อ  ก า ร ป ฏิบั ติ
สขุลักษณะทีด่ ีโดยวทิยากรไดใ้หค้วามรูแ้กผู่เ้ขา้ร่วมสมัมนา มกีารอธบิายซึง่เนน้ขอ้ความสําคัญ
ทีเ่พิม่เตมิจากมาตรฐานเดมิ  ตามหัวขอ้ตอ่ไปน้ี 

     1. Introduction and control of food hazards 

     2. Primary Production 
     3. สถานประกอบการ การออกแบบสิง่อํานวยความสะดวกและเครือ่งมอื 
     4. การฝึกอบรมและความสามารถ 
     5. การบํารุงรักษา ทําความสะอาดและฆา่เชือ้ และควบคุมสัตวพ์าหะนําเชือ้ในสถาน

ประกอบการ 
     6. สขุลักษณะสว่นบคุคล 
     7. การควบคมุการปฏบิัตงิาน 
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     8. ขอ้มลูผลติภัณฑแ์ละการสรา้งความเขา้ใจใหผู้บ้รโิภค 
     9. การขนสง่ 

รายละเอยีดดังเอกสารแนบ 1 (ตัวหนังสอืสน้ํีา
เงนิตามขอ้ 1-9 หมายถงึขอ้ความที่ไดเ้พิม่เตมิจาก
มาตรฐานเดมิ) 

คุณมณีพร นักวชิาการมาตรฐานชํานาญการ
พเิศษ และคุณพรพนดิา นักวชิาการมาตรฐานชํานาญ
การ ไดบ้รรยายในหัวขอ้ the Hazard Analysis and 
Critical Control Point (HACCP) System คือ  ก า ร
วิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคุมเป็น
ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ตอ้ง

ควบคมุ ในการผลติอาหาร โดยขอ้กาํหนด HACCP ม ี7 หลักการ 12 ขัน้ตอน ดังน้ี 

     - ขัน้ตอนที ่1: จัดตัง้ทมี HACCP และระบขุอบขา่ย 
     - ขัน้ตอนที ่2: อธบิายรายละเอยีดผลติภัณฑ ์
     - ขัน้ตอนที ่3: วัตถปุระสงคก์ารนําไปใช ้
     - ขัน้ตอนที ่4: จัดทําแผนภมูกิระบวนการผลติ 
     - ขัน้ตอนที่ 5: การตรวจสอบยืนยันความถูกตอ้งของแผนภูมกิระบวนการผลติ ณ 

สถานทีผ่ลติ 
     - ขัน้ตอนที ่6/ หลักการที ่1: ระบุอันตรายทุกชนดิทีอ่าจเกดิขึน้และเกีย่วขอ้งกับแต่

ละขัน้ตอน ดําเนินการวเิคราะหอ์ันตรายเพื่อหาอันตรายสําคัญ รวมถงึพจิารณามาตรการเพื่อ
ควบคมุอันตรายนัน้ 

     - ขัน้ตอนที ่7/ หลักการที ่2: การกาํหนดจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ 
     - ขัน้ตอนที ่8/ หลักการที ่3: กําหนดค่าวกิฤตทีผ่่านการพสิจูน์ความใชไ้ดข้องแตล่ะ

จดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ 
     - ขัน้ตอนที ่9/ หลักการที ่4: กําหนดระบบการตรวจเฝ้าระวังสําหรับแตล่ะจดุวกิฤตที่

ตอ้งควบคมุ 
     - ขัน้ตอนที ่10/ หลักการที ่5: กําหนดการปฏบัิตกิารแกไ้ข 
     - ขัน้ตอนที ่11/ หลักการที ่6: การพสิูจน์ความใชไ้ดข้องแผน HACCP และวธิกีาร

ทวนสอบ 

     - ขัน้ตอนที ่12/ หลักการที ่7: กาํหนดวธิกีารจัดทําเอกสารและการเก็บบันทกึขอ้มลู 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 (ตัวหนังสือแดงหมายถึงขอ้ความที่ไดเ้พิ่มเติมจาก
มาตรฐานเดมิ) 

ทัง้น้ี มกอช. ไดจ้ัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสนิคา้เกษตร เรื่อง หลักการ
ทั่วไปเทีย่วกับสุขลักษณะอาหาร: การปฏบัิตทิางสุขลักษณะทีด่ ี(มกษ 9023) และ ระบบการ
วเิคราะหอ์ันตรายและจุดวกิฤตทีต่อ้งควบคุมและแนวทางการนําไปใช ้(มกษ 9024) (red flag)
ในวันที ่25-26 มนีาคม 64 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมอืงแอรพ์อรต์ (สามารถส่งรายชือ่ผูเ้ขา้ร่วม
สัมมนาไดท้ี่อีเมล์ livestocksacfs@gmail.com บริษัทละ 1 ท่าน) และทาง Facebook Live 
https://www.facebook.com/iACFS  (สามารถเขา้ไดเ้ลยไมต่อ้งสง่รายชือ่) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oWxUCPp4zDjoX4ysVfItBiFiQi_sefts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jx7orwxnT7mKVaXAJ8n_CloOcyuQZzn3/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/iACFS
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการรว่มเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรต์ลาดนําการผลติ 

วันที ่19 มนีาคม 2564 ดร.ชนนิทร ์ชลศิราพงศ ์รองประธาน คณะกรรมการยทุธศาสตร์
ธรุกจิประมงและอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง ไดเ้ขา้
รว่มประชมุคณะกรรมการรว่มเพือ่ขับเคลือ่น
ยทุธศาสตรต์ลาดนําการผลติ 

เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นยุทธศาสตรต์ลาด
นําการผลติ ไดแ้ก ่

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสรา้ง
ขอ้มลูจากฐานเดยีวกนั(Single Big Data) 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสรา้ง
แพลตฟอร์มกลาง”เกษตรผลิต พาณิชย์
ตลาด” 

คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการสรา้งความเชือ่มั่นดา้นคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
และการตรวจสอบยอ้นกลับ 

คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการพัฒนาคนและผลติภัณฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของ
ตลาด  

 

TTIA จดัประชุม TTIA HR คร ัง้ที ่1/2564 ผา่นทางโปรแกรมสนทนาออนไลน ์(Zoom 
Meeting) 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 TTIA จัดประชุม TTIA HR ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านทางโปรแกรม
สนทนา Zoom Meeting โดยม ีคุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาสมาคม เป็นประธาน พรอ้ม
ทัง้ คุณสพุัตรา ผูอ้ํานวยการสมาคมฯ คุณวรพล คุณนลธวัช คุณธันยากานต ์เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ 
และสมาชกิสมาคมฯ 18 บรษัิท โดยมปีระเด็นสําคัญ ดังน้ี 

1.ส ม า ค ม ฯ  ไ ด ้นํ า เ ส น อ แ ผ น
ดําเนนิการเพือ่ถอดถอนสนิคา้ปลาออกจาก
การถูกกล่าวหาแรงงานบังคับจาก สหรัฐ 
ในปี 2564 ซึง่มีขัน้ตอนที่ตอ้งดําเนินการ
เช่น การปรับนโยบายจรยิธรรมแรงงานถงึ
ซับพลายเชนหลัก tier 1 ในกลุ่มธุรกิจ 
กระป๋อง กล่อง ฉลาก น้ํามัน และการจัด
อบรม GLP การมคีวามรว่มมอืกบั NGOs ใน
การจัด workshop และความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐอื่นๆ โดยที่ประชุมเห็นชอบ
แผนและการปรับนโยบายใหถ้งึซบัพลายเชนหลัก ของอตุสาหกรรม 

2.สมาคมฯ ไดร้ายงานความคบืหนา้โครงการ Ship to shore Rights Phase2 ทีจ่ะมกีาร
วจิัยภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารทะเล ภาคประมงและผลกระทบต่อโควดิ-19 รวมถงึการวจิัย 
GLP Impact   
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3.การ Update สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค Covid-19 ของประเทศไทย ความคบืหนา้
การรับวัคซีนโควิด-19 จากสมาชิก มีสมาชิกใน
สมุทรสาครเริม่ไดร้ับวัคซนีแลว้ แต่ในพืน้ทีอ่ืน่ยังไม่
มคีวามคบืหนา้ วัคซนีทีไ่ดร้ับแลว้สําหรับคนไทย  

4.การแจง้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานขา้ม
ชาตใินสถานการณ์โควดิ-19 และการเมอืงของพม่า 
ซึง่ที่ประชุมไดเ้สนอใหภ้าครัฐควรเปิดขึน้ทะเบียน
บัตรชมพูอีกรอบ และใหแ้รงงานขา้มชาติที่ขาด
นายจา้งเกนิ 15 วัน กลับเขา้สูร่ะบบดว้ย เพือ่ทดแทน

ปัญหาแรงงานขาด 

สําหรับภายหลังการประชมุสมาคมฯ จะจัดทํารายงานประชมุ HR ส่งใหส้มาชกิรับทราบ
รายละเอยีดการประชมุอกีครัง้ 

 

TTIA เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร คร ัง้ที ่
3/2564 และการประชุมสามญั กลุม่อตุสาหกรรมอาหารประจําปี 2564 และ การสมัมนา
วชิาการในหวัขอ้"กญัชง กญัชา อนาคต อตุสาหกรรมเกษตร และอาหาร" 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 คุณอรรถพันธ์ 
มาศรังสรรค ์ทีป่รกึษาฯ สมาคม และคุณนลธวัช 
เ จ ้า ห น ้าที่ ส ม าค ม ฯ  เ ข ้า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุม
คณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร ครั ้งที่ 3/2564 และการประชุมสามัญ 
กลุม่อตุสาหกรรมอาหารประจําปี 2564 และ การ
สัมมนาวชิาการในหัวขอ้"กัญชง กัญชา อนาคต 
อุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร" ณ สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมสีาระสําคัญ 
สรปุไดด้ังน้ี 

1.การประชมุคณะกรรมการอาหารมรีายละเอยีดดังน้ี 

            1.1 การประชมุน้ีเป็นการแจง้เพื่อทราบรายละเอยีดเกีย่วกับการประชมุคณะกรรมการ
อาหาร ครั ้งที่ 1/2564 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ BCG สาขาอาหาร 
ประเด็นมาตรการตอบโตก้ารทุม่ตลาดสนิคา้ฟิลมบ์รรจภัุณฑ ์ไบแอคเซยีลล ีออเรยีนเต็ดโพลโิพ
รลีน (BOPP) และการสนับสนุนลงโฆษณา the 50th Anniversary of Independence Day of 
The People's Republic of Bangladesh 
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1.2 สถานการณ์เกี่ยวอุตสาหกรรม
อาหารในปัจจุบัน โดยปี 2563 มียอดส่งออก
สนิคา้ลดลง 1.5% เมือ่เทยีบกบั ปี 2562 

1.3 คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ 
กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดา้นแรงงาน 
ดังน้ี  

   1.3.1 การปฏิบัติตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลโดยมแีผนการดําเนนิการถอดสนิคา้
กุง้ ปลา ออ้ย เครื่องนุ่งห่ม ออกจากการถูก
กล่าวหาจากสหรัฐเรื่องกระบวนการคา้มนุษย์ 

การใชแ้รงงานบังคับและแรงงานเด็ก เพือ่ยกระดับจากมาตรฐานแรงงานจาก Tier 2 เป็น Tier 1 
โดยในขณะน้ีอุตสาหกรรมสนิคา้ปลา มกีารใช ้GLP Practice เป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการแกไ้ข
ปัญหาดังกลา่ว 

   1.3.2 การประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาคัดเลอืกองคก์รตน้แบบสทิธมินุษยชน โดย
กระทรวงยุตธิรรม ขณะน้ี กําลังติดตามเรื่องและจะแจง้ใหท้ราบอีกครั ้งหากมีความคืบหนา้
เพิม่เตมิ 

2.การประชมุสามัญ ทีป่ระชมุไดแ้จง้ใหท้ราบเกีย่วกบัผลการประชมุ และการดําเนนิงานที่
ผา่นมา โดยทีป่ระชมุรับทราบ 

3.การสัมมนาวิชาการในหัวขอ้ กัญชง/
กัญชา อนาคตอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มี
รายละเอยีดดังน้ี 

3.1 ความแตกต่างระหว่างกัญชง/กัญชา 
โดยกญัชงมสีาร THC ไมเ่กนิ 1% และ มุง่เนน้ไป
ที่ ก า ร ทํ าผลิต ภัณฑ์อ าหา รและ  สมุ น ไพร 
เครือ่งนุ่งหม่ สว่นกญัชา มสีาร THC เกนิ 1% โดย
มุง่เนน้ไปในการแพทย ์และการศกึษาวจิัย  

3.2 ก า ร ป ลู ก  ต ้อ ง ข อ อ นุ ญ า ต จ า ก
เลขาธกิารองคก์ารอาหารและยา และ ผูท้ี่ไดร้ับ
อนุญาต ตอ้งเป็นหน่วยงานรัฐจากทางการแพทย ์หรือ วทิยาศาสตร์ หรือ จากกลุ่มเกษตรกร
วสิาหกจิชมุชน และกลุม่อืน่ๆ ทีไ่ดร้ับอนุญาตเฉพาะเทา่นัน้ 

3.3 ในสว่นของการทํากัญชง แปรรูปเป็นผลติภัณฑใ์นอาหาร คาดว่าจะมกีารจัดทําเป็น
ฉลาก เพือ่ใหผู้บ้รโิภคทราบถงึรายละเอยีดในผลติภัณฑ ์เน่ืองจากไมใ่ชทุ่กคนทีต่อ้งการบรโิภค
ผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมดังกลา่ว 

สําหรับกําหนดการประชมุคณะกรรมการและทีป่รกึษากลุม่อตุสาหกรรมอาหาร ครัง้ถัดไป
จะจัดขึน้ในวันที ่22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 ณ สภาอุตสาหกรรมฯ หากมกีารเปลีย่นแปลง
วันเวลาดังกลา่ว จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
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TTIA ร่วมหารือกิจกรรมและความร่วมมือก ับหน่วยงาน Central Laboratory 
(Thailand) Co., Ltd 

วันที ่23 มนีาคม 2564 คุณสพุัตรา ผอ.
, คุณอนุสรา และคุณศศธิร จนท.สมาคมฯ ร่วม
หารือกจิกรรมและความร่วมมือกับหน่วยงาน 
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. 
(ดร.นลินี ผอ.ส่วนพาณิชย์และพัฒนาธุรกจิ, 
คุณสุกัญญา ผจก.อาวุโส และคุณวาสนีิ ผจก.
แผนก) ณ หอ้งประชมุ TTIA สรปุดังน้ี 

ตามที ่CLT และ TTIA ไดล้งนามบันทกึ
ขอ้ตกลงร่วมกนั เพือ่ดําเนนิการทางดา้นบรกิาร
ทดสอบและตรวจวเิคราะหใ์หก้บัสมาชกิสมาคม 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
บรกิารระหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย ตัง้แต ่12 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้มานัน้ 

โดยผูแ้ทนจากหน่วยงาน CLT ไดใ้หข้อ้มูลเกี่ยวกับหอ้งปฏบิัตกิารกลาง, โปรโมชั่น
แพ็คเกจรายการตรวจวิเคราะห์, บริการตรวจและทดสอบผลทางหอ้งปฏิบัติการ/นอก
หอ้งปฏบิัตกิาร, การใชบ้รกิารหอ้งปฏบิัตกิาร, Update สถานะการรับรอง และเสนอ Promotion 
พเิศษเฉพาะสมาชกิสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย ไดแ้ก ่

การตรวจวิเคราะห์ Histamine, Sodium Chloride และ Mercury (Hg) ซึ่งไดร้ับการ
รับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในราคา 1,800 บาท หมดเขต 31 ธันวาคม 2564 น้ี 

การตรวจโควดิในภาชนะบรรจุ สามารถส่งตรวจไดท้ีส่ํานักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์แต่จะรับตัวอย่างไดใ้นปรมิาณจํากัด ทาง CLT แนะนําว่ามี
เครือข่ายหน่วยงานตรวจที่ไดร้ับการรับรองจากกรมวทิยฯ์ หากมีขอ้มูล สมาคมฯ จะส่งใหใ้น
ภายหลัง 

การตรวจวิเคราะห์โภชนาการในสินคา้อาหารสัตว์เลี้ยง (นําส่ง Promotion ใหใ้น
ภายหลัง) 

สมาคมฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลที่สอบถาจากมสมาชกิ 8 บริษัท เรื่อง การใชบ้ริการ บจก.
หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (CLT) ดังน้ี 

     1. ดา้นการใชบ้รกิาร 

          1.1 ตรวจวเิคราะหท์างดา้นจุลนิทรยี ์ในน้ําและน้ําแข็ง (ถ่ายโอนภารกจิกรมปศุ
สตัว)์ 

          1.2 วเิคราะหต์ัวอยา่งทางเคม ีจลุชวีวทิยา ทัง้วัตถดุบิและสนิคา้สําเร็จรปู 

          1.3 ตรวจทางดา้นโลหะหนัก / Chemical / Micro / histamine / TVB-N 

     2. อยากให ้CLT เพิม่การบรกิาร/ชว่ยเหลอื ดา้นใด 

          2.1 จัดอบรมในรูปแบบ in-house ใหก้ับพนักงานหอ้งปฏบิัตกิาร ดา้น micro/
เคม ี

          2.2 อัพเดตเพิม่เตมิขอ้มลูทางวชิาการตา่งๆ 
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          2.3 มกีารรับตัวอยา่งในวันเสาร ์ซึง่โรงงานสว่นใหญทํ่างานวันสาร ์

          2.4 เพิม่ scope การขอรบัรอง ISO/IEC17025 ใหม้ากขึน้ 

          2.5 ผลวเิคราะหจ์ะชา้กว่า Lab เอกชน อยากใหอ้อกผลวเิคราะหไ์ดเ้ร็วกว่า 5-7 
วัน ในบางรายการทีต่อ้งการผลดว่น 

     3. ขอ้เสนอแนะ 

          3.1 การรับตัวอยา่งตรงเวลา ตัวอยา่งอยูใ่นสภาพปกตไิมไ่ดร้ับความเสยีหาย เป็น
สิง่ทีด่ขีอชืน่ชมทมีงาน 

          3.2 อยากใหม้รีถรับตัวอยา่งแถวนครปฐมมากขึน้ 

          3.3 ปรับปรุงเรื่องเพิ่มความรวดเร็วในการส่งใบเสนอราคา ที่ผ่านมาค่อนขา้ง
ลา่ชา้ 

          3.4 ปรับเป็นระบบรับเงนิโอน ในกรณีถา่ยโอนการตรวจน้ําของปศสุตัว ์ไมต่อ้งถอื
เงนิสดไปพรอ้มตัวอยา่ง 

          3.5 ราคาคา่บรกิารคอ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบั LAB บรกิารรายอืน่  

หน่วยงาน CLT ไดร้ับทราบและนําไปพจิารณา เช่น การจัดอบรมในรูปแบบ in-house 
ใหก้ับพนักงานหอ้งปฏบิัตกิาร ดา้น micro/เคม ีและในส่วนทีเ่ป็นขอ้เสนอแนะ ทาง CLT ไดร้ับ
ไปปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของสมาชิก หากมีขอ้มูลเพิ่มเติมสมาคมจะ
ประชาสมัพันธใ์หส้มาชกิทราบตอ่ไป 

 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาธุรกจิไทย-แอฟรกิาใต ้คร ัง้ที ่1/2564 ผ่าน
ระบบออนไลน ์(zoom) 

วั น ที่  23 มี น า ค ม  2 5 64 คุ ณ ปิ ย ะ ร า ช 
เจา้หนา้ทีก่ารคา้ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสภา
ธุรกิจไทย-แอฟริกาใต ้ครั ้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ 
zoom จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สรปุดังน้ี 

1. สภาธุรกจิไทย-แอฟริกาใตไ้ดนํ้าเสนอ
แผนการดําเนินงานจัดกจิกรรมของสภา ประจําปี 
2564 ดังน้ี 

 (1) การเขา้พบหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมแีผนเขา้พบชว่งเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2564 

 (2) การจัดกจิกรรมส่งเสรมิการคา้การลงทุน จัดโดยสภาธุรกจิฯ กับหน่วยงานภาครัฐ/ 
Counterpart และอืน่ๆ โดยมแีผนจัดชว่งเดอืนมถินุายน และ ธันวาคม 2564 
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2. แ จ ้ง ผ ล ก า ร ผ ล ก า ร ห า รื อ กั บ 
Business 

Unity South Africa (BUSA) เพื่ อ เ ป็น 
Counterpart ข อ ง ส ภ า ธุ ร กิ จ ฯ  โ ด ย ก า ร
ดําเนินงานต่อไปจะเป็นการหารือเพื่อพจิารณา
ทํา MOU รว่มกนั 

3.กระทรวงการต่างประเทศมีแผนเชญิ
สภาธุรกิจฯ หารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต ้
เกีย่วกับแผนการทํางานร่วมกัน รวมถงึการจัด

กจิกรรมสง่เสรมิการคา้การลงทุนในอนาคต ชว่ง
เดอืนเมษายน 2564 

 

TTIA รว่มหารอืกบั UK Department for International Trade DIT 

วันที่ 25 มีนาคม ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ 
และคุณสุพัตรา ผูอ้ํานวยการสมาคมฯ ร่วมหารือกับ 
UK Department for International Trade DIT ณ 
สถานทูตสหราชอาณาจักร อาคาร AIA สาธร สรุป
ดังน้ี  

1.ไทยและ UK จะลงนามความร่วมมือดา้น
การคา้ Joint Trade Policy ในวันที ่29 มนีาคม 2564 
ณ กระทรวงพาณชิย ์ 

2.ดร.ชนินทรเ์สนอใหม้กีารจัดสัมมนาร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมการคา้-การลงทุน โดยจะหารือกับอธบิดีกรมเจรจาฯ ทัง้น้ีสภาหอฯ เสนอความ
ร่วมมอืกับ UK ในกลุ่มสนิคา้เกษตรเทคโนโลย ีนวัตกรรมสนิคา้อาหาร การท่องเทีย่วหลังโควดิ 
การศกึษา และใหข้อ้มูลประเด็นการทํา TH-UK FTA ไม่ไดม้เีฉพาะดา้นภาษีแต่ไดร้ับประโยชน์
จากความร่วมมอืขา้งตน้ดว้ย การใหข้อ้เท็จจรงิเรือ่งอตุสาหกรรมยาและการคุม้ครองพันธุพ์ชื ซึง่
เป็นประเด็นทีส่าธารณะมักจะมมีมุมองเชงิลบตอ่การทํา FTA  

- นักเรียนไทยไปเรียนที ่UK มาก สามารถใชค้วามสัมพันธต์่อยอด ไปสู่การทําธุรกจิใน 
UK  

- UK มจีุดแข็งงานวจิัยเทคโนโลยนีวัตกรรม 
สามารถนําไปสู่ความร่วมมือกับธุรกิจไทย เช่น 
วัคซนี, น้ํามันกญัชงกญัชา, plant-based food 

3.ทาง Mr. Mark, DIT Deputy Director ให ้
ขอ้มูลว่า UK เป็นประเทศทีเ่ปิดโอกาสและใหส้ทิธิ
ประโยชน์กับนักลงทุนจากต่างประเทศไดด้ีที่สุด
ประเทศหนึ่ง และไดทํ้าขอ้มูลงานวจิัยเชงิลกึใหนั้ก
ลงทุนเพื่อเปรียบเทยีบขอ้ไดเ้ปรียบต่างๆ ของ UK 
การใหค้วามช่วยเหลือการจา้งงานเช่าสํานักงาน 
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ขอ้มลูตน้ทนุการจัดการ เป็นตน้ เพราะตระหนักวา่การลงทนุนําไปสูก่ารจา้งงานใน UK มากขึน้ 

- UK กําลังมองหานักลงทนุไปที ่UK มากขึน้ และมองวา่ประเทศในเอเชยีตะวันออกเชยีง
ใตช้ว่ยขับเคลือ่นเศรษฐกจิโลก 

- UK เป็นประเทศทีม่นัีกศกึษาจากตา่งประเทศมาเรยีนมากทีส่ดุ มคีวามเชีย่วชาญในดา้น 
Amimal science, Agricultural technology, Eco system, Electric vehicles, Energy, 
Financial service 

- UK สนใจทํา FTA กับออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์สหรัฐอเมรกิา และเขา้ร่วม CPTPP คาด
วา่ขัน้ตอนจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วเพราะไมต่อ้งรอ EC เหมอืนแตก่อ่น 

- จากปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศโลก ทาง UK เชญิชวนใหเ้ขา้กจิกรรม “Race 
to Zero” เพือ่ลดการปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนทีทํ่าใหเ้กดิกา๊ซเรอืนกระจก 

 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนาทางออนไลน ์ในหวัขอ้ สมัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน
สนิคา้เกษตร เรือ่ง หลกัการท ัว่ไปเกีย่วกบัสขุลกัษณะอาหาร: การปฏบิตัทิางสขุลกัษณะ
ทีด่ ี(มกษ. 9023) และ ระบบการวเิคราะหอ์นัตรายและจุดวกิฤตทีต่อ้งควบคุมและ
แนวทางในการนําไปใช ้(มกษ. 9024) วนัที ่1 

วันที่ 25 มีนาคม 2564 คุณอนุสรา เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้ร่วมสัมมนาทาง online ใน
หัวขอ้ สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินคา้เกษตร เรื่อง หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ
สขุลักษณะอาหาร: การปฏบิัตทิางสขุลักษณะทีด่ ี(มกษ. 9023) และ ระบบการวเิคราะหอ์ันตราย
และจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุและแนวทางในการนําไปใช ้(มกษ. 9024) จัดโดย มกอช. โดยม ีคณุ
พศิาล พงศาพชิณ์ เลขาธกิาร มกอช. เป็นประธาน สรปุดังน้ี 

  

วัตถปุระสงค ์เพือ่เป็นการทบทวนและรับฟัง
ความเห็นจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนํามาประกอบการ
พจิารณาร่างมาตรฐานสนิคา้เกษตร เรือ่ง หลักการ
ทั่วไปเกีย่วกับสุขลักษณะอาหาร: การปฏบิัตทิาง
สุขลักษณะที่ดี และ ระบบการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคุมและแนวทางในการ
นําไปใช ้ใหเ้ป็นทีย่อมรับจากทุกฝ่าย ซึง่มาตรฐาน
ทัง้ 2 ฉบับ เป็นมาตรฐานทีภ่าคอตุสาหกรรมอาหาร
นําไปใชม้ากทีส่ดุ โดยเป็นมาตรฐานทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (Codex) 

  ขัน้ตอนการกําหนดมาตรฐานสนิคา้เกษตร: พจิารณาเรือ่งทีส่มควรกําหนดมาตรฐาน -> 
ตัง้คณะกรรมการวชิาการ -> จัดทํา/ ทบทวนแกไ้ขร่างมาตรฐาน -> พจิารณาร่างมาตรฐานใน
คณะกรรมการวชิาการ และพจิารณาการกําหนดเป็นมาตรฐานทั่วไป หรือมาตรฐานบังคับ (1. 
มาตรฐานทั่วไป: รับฟังความคดิเห็น -> คณะกรรมการมาตรฐานสนิคา้เกษตรใหค้วามเห็นชอบ
มาตรฐาน 2. มาตรฐานบังคับ: คณะกรรมการมาตรฐานสนิคา้เกษตรใหค้วามเห็นชอบเป็น
มาตรฐานบังคับ <-> รับฟังความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด -> 
คณะกรรมการมาตรฐานสนิคา้เกษตรใหค้วามเห็นชอบมาตรฐาน <-> แจง้ Notification ตาม
ระเบียบ WTO) -> เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามประกาศกระทรวง
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หรือกฎกระทรวงแลว้แต่กรณี และประกาศในราชกจิจานุเบกษา -> ทบทวนมาตรฐานหลัง
ประกาศครบ 5 ปี หรอืมขีอ้มลูเปลีย่นแปลง 

  ผูแ้ทนจาก มกอช. ไดเ้สนอขอ้มูล โดยมีเป้าหมายเพื่อการใชง้านของผูป้ระกอบการ
อาหาร (รวมถึงเกษตรกร ผูนํ้าเขา้ ผูผ้ลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ผูแ้ปรรูป ผูป้ระกอบการ
คลังสนิคา้และระบบขนส่ง ผูใ้หบ้รกิาร อาหาร ผูค้า้ปลีก และผูค้า้) และหน่วยงานที่มีอานาจ
หนา้ทีต่ามความเหมาะสม และผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาร่วมพจิารณา ระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน
สนิคา้เกษตร เรื่อง หลักการทั่วไปเกีย่วกับสุขลักษณะอาหาร: การปฏบิัตทิางสุขลักษณะที่ดี 
(มกษ. 9023) โดยมีการแกไ้ขขอ้ความใหส้ื่อสารไดช้ัดเจน เขา้ใจง่าย และผูป้ระกอบการ
สามารถปฏบิัตติามได ้ตามหัวขอ้ตอ่ไปน้ี 

     1. บทนําและการควบคมุอันตรายใน
อาหาร (Introduction and Control of Food 
Hazards) 

     2. การผลติขัน้ตน้ (Primary Production) 

     3. สถานประกอบการ – การออกแบบสิง่
อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ 
( Establishment - Design of Facilities and 
Equipment) 

     4. การฝึกอบรมและความสามารถ (Training and Competence) 

     5. การบํารุงรักษา ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ และควบคุมสัตว์พาหะนําเชื้อในสถาน
ประกอบการ (Establishment Maintenance, Cleaning and Disinfection, and Pest Control) 

     7. การควบคมุการปฏบิัตงิาน (Control of Operation) 

          7.1 การอธบิายรายละเอยีดผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 

*หมายเหต ุขอ้มลูทีม่กีารเพิม่เตมิจากฉบับเดมิตามไฮไลทส์เีหลอืง 

ทัง้น้ี คุณพศิาล เลขาธกิาร มกอช. ไดเ้นน้ย้ําถงึผูป้ระกอบการว่า ตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกับ 
Food Safety และอันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบั Product และธรุกจิของทา่น โดยรูว้า่อันตรายทีเ่กดิขึน้
นัน้ มกีารจัดการหรือมาการควบคุมอย่างไร ซึง่การใช ้GHPs อาจเพียงพอทีจ่ะควบคุมอันตราย
ได ้โดยขึน้กับลักษณะอาหาร กระบวนการ โอกาสเกดิโทษต่อสุขภาพ ทัง้น้ี เมื่อการนําเพียง 
GHPs ไปใชไ้ม่เพยีงพอ ควรใชก้ารผสมผสานระหว่าง GHPs และมาตรการควบคุมเพิม่เตมิทีจ่ดุ
วกิฤตทีต่อ้งควบคมุ (HACCP) 

ระยะปรับเปลีย่นของ มกษ. 9023 และ มกษ. 9024  

- มาตรฐานฉบับปัจจุบันยังคงมีผลบังคับใชต้่ออีก 1 ปี ใบรับรองตามมาตรฐานฉบับ
ปัจจบุันมผีลบังคับใชต้อ่เน่ืองไมเ่กนิ 2 ปี 

- มาตรฐานฉบับทบทวนมีผลบังคับใชท้ันท ีนับแต่วันถัดจากวันทีป่ระกาศในราชกจิจา
นุเบกษา 
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อนึง่ ทา่นสามารถรับชมการสมัมนายอ้นหลังไดท้าง 
https://www.facebook.com/iACFS/videos/299752544882276  โดยหัวขอ้ที ่6, 7 (7.2-
7.5) – 9 ใน มกษ.9023 และ มกษ.9024 จะพจิารณาตอ่ในวันพรุง่น้ีทาง และ เอกสาร
ประกอบการสมัมนาดังไฟลแ์นบ 

 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนาทางออนไลนใ์นหวัขอ้ สมัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน
สนิคา้เกษตร เรือ่ง หลกัการท ัว่ไปเกีย่วกบัสขุลกัษณะอาหาร: การปฏบิตัทิางสขุลกัษณะ
ทีด่ ี(มกษ. 9023) และ ระบบการวเิคราะหอ์นัตรายและจุดวกิฤตทีต่อ้งควบคุมและ
แนวทางในการนําไปใช ้(มกษ. 9024) วนัที ่2 

วันน้ี 26 มนีาคม 2564 คณุอนุสรา 
และคณุศศธิร เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ เขา้ร่วม
สัมมนาทาง online ในหัวขอ้ สัมมนา
ระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินคา้
เกษตร เรื่อง หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ
สุขลักษณะอาหาร:  การปฏิบัติทาง
สขุลักษณะทีด่ ี(มกษ. 9023) และ ระบบ
การวเิคราะหอ์ันตรายและจุดวกิฤตทีต่อ้ง
ควบคุมและแนวทางในการนําไปใช ้
(มกษ. 9024) จัดโดย มกอช. สรปุดังน้ี 

 ผูแ้ทนจาก มกอช. ไดใ้หข้อ้มลู และผูเ้ขา้รว่มสมัมนารว่มพจิารณา ระดมความเห็นตอ่
รา่งมาตรฐานฯ (ตอ่จากเมือ่วาน 25 มนีาคม 2564) ดังน้ี 

หลักการทั่วไปเกีย่วกบัสขุลักษณะอาหาร: การปฏบิัตทิางสขุลักษณะทีด่ ี(มกษ. 9023) 
เริม่พจิารณาจากหัวขอ้ตอ่ไปน้ี 

6. สขุลักษณะสว่นบคุคล (Personal Hygiene) 

7. การควบคมุการปฏบิัตงิาน (Control of Operation) (7.2 – 7.5) 

8. ขอ้มลูผลติภัณฑแ์ละการสรา้งความเขา้ใจใหข้องผูบ้รโิภค (Product Information 
and Consumer Awareness) 

9. การขนสง่ (Transportation)  

รวมถงึ ภาคผนวก ก (ใหไ้วเ้ป็นขอ้มลู) การเปรยีบเทยีบมาตรการควบคมุพรอ้มตัวอยา่ง 
ดว้ย 

อนึง่ ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาสอบถามเกีย่วโรงงานอาหารสตัวเ์ลีย้ง ในขอ้ 7.2.7 การจัดการสาร
กอ่ภมูแิพ ้ดังน้ี 

     - กรณีของอาหารสตัวต์ามกฎระเบยีบ preventive control for animal food ซึง่เป็น
กฎระเบยีบ GMP อาหารสตัวข์องอเมรกิา ไมไ่ดใ้หนํ้าเอา Allergen มาพจิารณา 

     - ตาม Codex ผูผ้ลติอาหารสตัวไ์มเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการ allergen เวน้แตม่กีารทํา
ทัง้อาหาร และอาหารสตัว ์หรอืม ีproduct บางสว่นทีนํ่าไปทําอาหาร 

https://www.facebook.com/iACFS/videos/299752544882276
https://drive.google.com/drive/folders/1uQ3623P6LvqWx5Ybyjnewd_4lybnCGp_?usp=sharing
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     - ถา้โรงงานอาหารสตัวนํ์าไปใช ้อาจจะปรกึษากบัสตัวแพทยจ์ากกรมปศสุตัวก์อ่น 
เพราะวา่สนัุขและแมวมกีารแพท้ีแ่ตกตา่งกนั รวมไปถงึขนาดของสนัุขหรอืสนัุขทีเ่ป็นโรคก็มสีาร
กอ่ภมูแิพท้ีต่า่งกนั 

ระบบการวเิคราะหอ์ันตรายและจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุและแนวทางในการนําไปใช ้(มกษ. 
9024)  

มาตรฐานฉบับน้ีแบง่เป็น 3 สว่น โดย
สว่นแรกกลา่วถงึหลักการ 7 ขอ้ ของระบบ
การวเิคราะหอ์ันตราย และจดุวกิฤตทีต่อ้ง
ควบคมุ สว่นทีส่องกลา่วถงึขอ้แนะนําทั่วไป
สําหรับการนําระบบ HACCP ไปใช ้และสว่น
ที ่3 อธบิายการนําระบบ HACCP ไปใชม้ ี12 
ขัน้ตอน รวมถงึภาคผนวก ก (ใหไ้วเ้ป็น
ขอ้มลู) ลําดับขัน้ตอนและตัวอยา่งแผนภมูิ
การตัดสนิใจ ประกอบดว้ย  

แผนภมูทิี ่ก.1: ลําดับขัน้ตอนในการ
นํา HACCP ไปใช ้ดังน้ี 

1. จัดตัง้ทมีงาน HACCP 

2. อธบิายรายละเอยีดผลติภัณฑ ์

3. ระบวัุตถปุระสงคใ์นการใช ้

4. จัดทําแผนภมูกิระบวนการผลติ 

5. ตรวจสอบยนืยันความถกูตอ้งของแผนภมูกิระบวนการผลติ ณ สถานทีผ่ลติ 

6. ระบอุันตรายทกุชนดิทีอ่าจเกดิขึน้ ดําเนนิการวเิคราะหอ์ันตรายเพือ่หาอันตรายทีม่ี
นัยสําคัญ พจิารณามาตรการควบคมุ 

7. กําหนดจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ 

8. กําหนดคา่วกิฤตทีผ่า่นการพสิจูนย์นืยันความใชไ้ดส้ําหรับแตล่ะจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ 

9. กําหนดระบบการตรวจเฝ้าระวังสําหรับแตล่ะจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ 

10. กําหนดการปฏบิัตกิารแกไ้ข 

11. พสิจูนย์นืยันความใชไ้ดข้องแผน HACCP และกําหนดขัน้ตอนการดําเนนิงานในการ
ทวนสอบ 

12. กําหนดวธิกีารจัดทําเอกสารและการจัดเก็บบันทกึขอ้มลู 

แผนภมูทิี ่ก.2: ตัวอยา่งแผนภมูกิารตัดสนิใจ (decision tree) เพือ่ใชก้ําหนด CCP (ตอบ
คําถามตามลําดับ) ซึง่แผนภมูดิังกลา่ว นํามาจาก มกษ. 9024-2550 โดยจะมกีารปรับปรงุแกไ้ข
หลังจากทีโ่คเดก็ซม์กีารจดัทําแผนภมูกิารตัดสนิใจเพือ่ใหก้ําหนด CCP ใหมเ่สร็จเรยีบรอ้ย และ
ภาคผนวก ข ตัวอยา่งแบบฟอรม์การวเิคราะหอ์ันตราย และตวัอยา่งแบบฟอรม์ HACCP  

รายละเอยีดดังสิง่ทีส่ง่มาดว้ย โดยขอ้ความทีเ่พิม่เตมิจากมาตรฐานฉบับเดมิจะเนน้ดว้ย
ไฮไลทเ์หลอืง 
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ทัง้น้ี สามารถรับชมการสัมมนายอ้นหลังไดท้าง https://fb.watch/4tnQ-9XDFa/  โดย
หากมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิสามารถแสดงความคดิเห็นไดท้าง 
https://www.acfs.go.th/#/questionnaire-response   

 

TTIA เขา้ร่วมพธิีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมือการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก และแรงงานบงัคบัในกจิการสนิคา้ กุง้ ปลา 
ออ้ย และเครือ่งนุง่หม่ (MOU) 

วันที ่29 มนีาคม 2564 คุณอรรถพันธ ์
มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณวรพล 
เจา้หนา้ที่อาวุโส และคุณนลธวัช เจา้หนา้ที่
สมาคมฯ เขา้ร่วมพธิปีระกาศเจตนารมณ์และ
ลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก 
และแรงงานบังคับในกจิการสนิคา้ กุง้ ปลา 
อ ้อ ย  แ ล ะ เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม  ( MOU) โ ด ย มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คุณสุชาติ 
ชมกลิน่ และปลัดกระทรวงแรงงาน คณุสทุธ ิ สโุกศล เป็นประธานในพธิ ีและอธบิดกีรมสวัสดกิาร
และคุม้ครองแรงงาน คุณอภญิญา สุจรติตานันท ์กล่าวเปิดงาน ณ หอ้งประชมุจอมพล ป.พบิูล
สงคราม ชัน้ 5 กระทรวงแรงงาน โดยมสีาระสําคัญดังน้ี 

สืบ เ น่ืองจากกระทรวงแรงงาน
สหรัฐฯไดจ้ัดทําบัญชีรายชื่อสินคา้ที่มี
เหตุผลเชื่อว่ามีการใชแ้รงงานเด็กและ
แรงงานบังคับในภาคอุตสาหกรรมกจิการ
สนิคา้ กุง้ ปลา ออ้ย และเครือ่งนุ่งหม่ โดยมี
มาตรการทางภาษีระหว่างสหรัฐฯและ
ประเทศไทย ทําใหส้่งผลกระทบต่อภาค
ธุรกจิในดา้นการส่งออก ซึง่ถือเป็นรายได ้
หลักทางหนึ่งของประเทศ โดยจุดประสงค์
ของการจัดงานฯ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง

เจตนารมณ์ระหว่างทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดังกลา่วรว่มกนั เพือ่ทํา
ใหป้ระเทศไทยถูกปลดจากการถูกกล่าวหา และสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ตี่อมุมมองของประชาคม
โลกในดา้นแรงงานฯ ร่วมไปถงึการส่งเสริมการส่งออกฯ เพิ่มขึน้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยตอ่ไป 

ทัง้น้ีทางสมาคมฯ ไดร้่วมจัดนิทรรศการเกีย่วกับอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยมีรัฐมนตรี 
และ ปลัดกระทรวงแรงงาน องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ และผูแ้ทนฑตูของสหรัฐฯ เดนิเยีย่ม
ชมบูทของสมาคมฯ โดยมคีุณอรรถพันธ ์ไดใ้หข้อ้มูลการดําเนินการดา้นแรงงานของสมาคมฯ 
พรอ้มทัง้รายละเอยีดการทํา GLP Visit ในปีทีผ่่าน เชน่ รายงานการประเมนิโรงงานสมาชกิต่อ
การปฏบิัตติอ่แรงงานของตน เพือ่แสดงถงึความพยายามในการแกไ้ขปัญหาการการใชแ้รงงานที่
ดใีนอตุสาหกรรมฯ พรอ้มทัง้ไดจ้ัดทําแผนปฏบิัตงิานเพือ่ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงาน

https://fb.watch/4tnQ-9XDFa/
https://www.acfs.go.th/#/questionnaire-response
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เด็กและแรงงานบังคับ ประจําปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการปฏบิัตติามแผนการ
ป้องกนัและไขปัญหาการใชแ้รงงานฯ ทีจ่ะเกดิขึน้ภายใน พ.ศ.2564 น้ี 

 

TTIA เข้าร่วมประชุมนดัหารือ คณะกรรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและ
คณะกรรมการประมง จดัโดยสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.ชนินทร์ 
ชลิศราพงศ์ นายกสมาคม คุณสุพัตรา 
ผูอ้ํานวยการสมาคมคุณวรพล คุณปิยะราช 
และคณุครองขวัญ เจา้หนา้ทีส่มาคม ไดเ้ขา้
ร่วมประชุมนัดหารือ คณะกรรมการเจรจา
การคา้ระหว่างประเทศและคณะกรรมการ
ประมง จัดโดยสภาหอการคา้แห่งประเทศ
ไทย มสีาระสําคัญดังน้ี 

คณะกรรมการเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ มีดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ เป็น
ประธาน ดร.ปิยะนุช มาลากลุ ณ อยธุยา และ นายไกรสนิธุ ์วงศส์รุไกร เป็นรองประธาน โดยการ
ประชมุครัง้น้ีเป็นการประชมุครัง้แรกเพือ่กําหนดผูแ้ทนคณะกรรมการ และเป็นการแนะนําทมีงาน
ระหวา่งสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

คกก. จัดตัง้ขึน้เพื่อดูแลภาพรวมการเจรจาการคา้ทัง้หมด สนับสนุนและผลักดัน FTA 
จากทีม่ปีระเด็นคัดคา้น และปัญหาอุปสรรคทางการคา้และมาตรการกลางเช่น CPTPP TH-EU 
เป็นตน้ โดยการดําเนนิการคา้ของสภาหอการคา้นัน้ จะมกีารเชญินักวชิาการ และผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสีย มาหารือร่วมกันโดยสภาหอการคา้จะมีทิศทางเป็นกลาง เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยน
ความเห็น และอาจมกีารจัดประชมุสัมมนา และประชาสัมพันธเ์พือ่ใหเ้ห็นทศิทางของการเจรจา
แชะผลประโยชนท์างการคา้ 

ความเห็นเพิม่เตมิจากทีป่ระชมุ 

-ฑตูฝรั่งเศสตอ้งการใหป้ระเทศไทยมทีา่ททีีช่ดัเจนตอ่การเจรจาทางการคา้ไทย EU  

-การเจรจาทางการคา้ CPTPP จะเกีย่วขอ้งกับประเด็น 4 เรื่อง ไดแ้ก่ UPOV, สหภาพ
แรงงาน, สทิธบิัตรยา และการจัดซือ้จัดจา้งของรัฐ ประเด็นที่ควรใหค้วามสําคัญคือ รัฐตอ้งมี
ความชดัเจนมากขึน้ในเรือ่งของการจัดซือ้จัดจา้ง  

- สําหรับประเด็นดา้นแรงงานนัน้ เรามี
ความกา้วหนา้ แตป่ระเด็นทีย่ังตอ้งหารอืตอ่ไป
คงเป็นเรือ่งของการตัง้สหภาพแรงงาน 

- การดําเนินการของภาครัฐควรมี
กระทรวงอื่นเขา้มาเกี่ยวขอ้งมากขึน้ เพราะ
ปัจจุบัน  มี เพียงกระทรวงพาณิชย์ ที่ ให ้
ความเห็นเรื่องการเจรจาทางการคา้เป็นหลัก
เท่านั้น ควรเชญิผูแ้ทนจากกระทรวงแรงงาน 
ทีส่ามารถกําหนดทา่ททีีช่ดัเจนไดม้าเขา้รว่ม 
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- ภาครัฐควรสนับสนุนใหม้กีารเจรจาทางการคา้ขึน้สําหรับ ผูท้ีไ่ดร้ับผลกระทบภาครัฐควร
จะตอ้งหาแนวทางชว่ยเหลอื 

- มกีารนําเสนอประเด็น เรื่องประเทศเกาหลใีตไ้ดร้ับอนุสัญญา 87 ไดม้กีารตกลงจัดตัง้
สหภาพแรงงานแต่ไม่สามารถทําไดจ้รงิ ทําให ้EU กําลังคดิหามาตรการ สําหรับผูท้ี่ทําตกลง
อนุสญัญาแลว้ไมส่ามารถดําเนนิการได ้ประเด็นน้ี เกีย่วขอ้งกบัความมั่นคง ซึง่อาจสอดคลอ้ง กบั
ประเทศไทย สําหรับกลุม่ประเทศสหภาพยโุรปทีส่ามารถทําไดนั้น้ เน่ืองจากแรงงานขา้มชาต ิไม่
มกีารเปิด work permit ให ้

- ประเทศมาเลเซยี ที่มีการศกึษา
รับ CPTPP ขณะน้ีไดม้ีการถอนตัวออกไป
แลว้ เน่ืองจากอาจจะมีปัญหาทางดา้น
การเมอืงภายในประเทศ 

- การดําเนนิการของคณะน้ีเชน่การ
จัดสัมมนา อาจตอ้งมกีารกําหนดบทบาท
เพราะ ขณะน้ี มี คณะกกร. FTA อยู่ดว้ย 
จึงตอ้งหารือเพื่อจัดสัมมนาตามความ
เหมาะสม 

- สําหรับการประชมุครัง้ต่อไปคาดว่าจะมหีลังจากวันที ่21 เมษายน 2564 น้ี เน่ืองจาก
ตอ้งรอการแตง่ตัง้คณะกรรมการจากประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยกอ่น 
ขณะเดยีวกันประธานไดข้อให ้กําหนดแนวทางการดําเนนิการ ล่วงหนา้และตัง้ไลน์กลุ่มขึน้เพื่อ
จะไดเ้ตรยีมพรอ้มตอ่การหารอืตอ่ไป 

ในสว่นของคกก. ดา้นการประมง 

 ไดม้ีการหารือ เสนอรายชื่อคกก. ยุทธศาสตร์ธุรกจิประมงและอุตสาหกรรม โดยมี
วัตถุประสงคใ์นการดําเนินงาน คอืลดปัญหาการทําประมงผดิกฎหมาย หรือ IUU Fishing และ
การจัดตัง้โครงการบรหิารจัดการขยะทะเลร่วมกับชมุชน (Ocean Waste) รวมไปถงึการสง่เสรมิ
และสนับสนุนการทําประมงอย่างยั่งยืน และผลติภัณฑ์ประมงพื้นบา้น เน่ืองจากเป็นประเด็น
ระดับชาตอิยู่ในขณะน้ี และจะมกีารจัดทํามาตรฐานการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนั การปนเป้ือน
ของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ในการผลติอาหารส่งออก ซึง่จะมีการตดิตามความคืบหนา้ของการ
ดําเนนิงานตอ่ไป 

 

TTIA เขา้รว่มสมัมนาออนไลน ์BREXIT THE SERIES: โอกาสไทยกบัสหราชอาณาจกัร
นําเทรนดส์ขุภาพเจาะตลาดโลก 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 คุณภรภัทร เจา้หนา้ที่สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ 
BREXIT THE SERIES: โอกาสไทยกบัสหราชอาณาจักรนําเทรนดส์ขุภาพเจาะตลาดโลก โดยมี
คุณคณพล วงศใ์หญ่ นักวชิาการพาณิชยช์ํานาญการ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เป็นผู ้
ดําเนนิรายการ  
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ชว่งที ่1 : คณุอรมน ทรัพยท์วธีรรม 
อธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
เป็นประธานกล่าวความเป็นมาสรุปดังน้ีว่า 
สหราชอาณาจักรมีอิสระในการดําเนิน
นโยบายทางเศรษฐกจิการคา้ มเีศรษฐกจิ
ใหญ่อันดับ 5 ของโลก  และเป็นคู่คา้
อันดับ 3 กับประเทศไทย โดยไทยมีการ
ส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร เช่น ไก่
แปรรูป แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ และไทยมี
การนําเขา้จากสหราชอาณาจักร เช่น 
เครือ่งจักร เคมภัีณฑ ์เครือ่งดืม่ ฯลฯ   

ช่วงที่ 2 : คุณกัญญ์วรา ธนโชตวิรพงศ ์CEO แบรนด ์“More Meat” ไดก้ล่าวว่า More 
Meat นั้นเป็นเน้ือที่ทํามาจากพืช 100% เนน้โปรตีนจากพืช และสรา้งความยั่งยืนใหก้ับ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดส้รา้งรสชาตแิละเน้ือสัมผัสทีเ่สมอืนจรงิ ซึง่กลุ่มลูกคา้นัน้จะเป็นลกูคา้ทีร่ักษา
สุขภาพและผูท้ีม่ีปัญหาสุขภาพ เป็นการนําเอาปัญหาของผูบ้รโิภคมาต่อยอดสรา้งธุรกจิ และ
ผลติภัณฑน้ี์สามารภนําไปประกอบอาหารไดเ้ลยไม่ตอ้งทําการแช่น้ําก่อนเหมือนของโปรตีน
เกษตร 

ชว่งที ่3 : ผศ.ดร. ณัฐธดิา โชตชิว่ง แบรนด ์“Hydrozitla” ไดก้ลา่ววา่ มกีารวจิัยโรคนิว่ที่
เกดิจากการดืม่น้ําไม่เพยีงพอหรอืสารตา้นอนุมูลอสิระตํ่า ซึง่คนไทยเป็นเกอืบ 11 ลา้นคน ตอ้ง
รักษาโดยการกนิยา ซึง่ยานัน้มกีลิม่เหม็นและจํานวนเยอะ ทําใหผู้ป่้วยรับประทานยาไม่ไหว และ
ตอ้งกลับมารักษาใหม่เสีย่งต่อโรคไต ดังนั้น  แบรนด ์“Hydrozitla” จงึเป็นเครื่องดื่ม ที่มีกลิน่
คลา้ยน้ําผลไม ้ทานงา่ย ทกุคนสามารถทานได ้อกีทัง้ยังสกดัมาจากวัตถดุบิพชืของไทย 

ชว่งที ่4 : ดร. อัครวทิย ์กาญจนโอภาษ ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิไดก้ล่าวว่า แนวโนม้นวัตกรรมอาหารเกดิจากการเปลีย่นแปลงจํานวน
ประชากรและการผลติอาหารเปลีย่นไป เน่ืองจากการขยายเมอืงหรอืสภาพอากาศเปลีย่นแปลง 
ทําใหเ้ทรนดเ์ปลีย่นดังปี 2564 ทีม่ผีูส้งูอายุมากกว่าเด็ก จงึเกดิเทรนดอ์าหารเพือ่สขุภาพ ดังนัน้
นวัตกรรมอาหารจงึตอ้งคดิว่าทํายังไงใหผ้ลติอาหารเพยีงพอตอ่ 30 ปี ขา้งหนา้ และผลติอาหาร
ทีด่ตี่อสุขภาพของคนทุกชว่งวัย ซึง่ทุกคนไม่มใีครอยากรับประทานยา เราจงึตอ้งมเีทคโนโลยี
มาทําใหอ้าหารนัน้มสีสีนั รสชาต ิและดตีอ่สขุภาพ 

ช่วงที่ 5 : คุณนฤมล ฉัตรสง่า นักวชิาการอาหารและยาชํานาญการพเิศษ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดก้ล่าวว่า หลักๆคอืการคุม้ครองผูบ้รโิภค ซึง่ปัจจุบันอาหาร
ในตลาดมกีารเตมิแตง่วัตถดุบิสกดัหรอืแปรรปูใหไ้ดส้ารทีส่ําคัญ เชน่ ถ่ัวเหลอืง หรอือาหารทีเ่ขา้
สู่ร่างการตอ้งมคีวามปลอดภัย มคีุณภาพ และมปีระสทิธผิล (มงีานวจิัยมารองรับ) ซึง่ผูบ้รโิภค
ตอ้งอา่นฉลากสนิคา้ใหเ้ป็น 
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ช่วงที่ 6 : คุณณัฐิยา สุจินดา ผูช้่วย
ผูอ้ํานวยการ สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง
ปร ะ เทศ  ได ก้ล่ า วว่ า  มีหลั กสูต ร  Smart 
Content สําหรับผูป้ระกอบการเพือ่นําเสนอสือ่
ที่เหมาะสม มีทูตพาณิชย์ ทําหนา้ที่หาขอ้มูล
ทางการคา้, ข่าวเด่นประจําสัปดาหท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการสง่ออกและกฎระเบยีบการสง่ออก และมี
กจิกรรมการสง่เสรมิการสง่ออก เชน่ งานแสดง

สนิคา้ THAIFEX เพือ่สรา้งโอกาสกระตุน้เศรษฐกจิ 

เทรนดข์องคนอังกฤษ 
- ทานอาหารไมเ่หมาะกบัสขุภาพ 
- ซือ้ของจาก super market ขนาดเล็ก 
- นยิมซือ้ Set ประกอบอาหาร ทางออนไลน ์
- ขายอาหารหรอืเครือ่งปรงุจากตา่งประเทศ เชน่ ไทย เกาหล ีเป็นตน้ 
- หว่งความปลอดภัยมากขึน้ 

 
 

TTIA เขา้รว่มเป็นวทิยากรในงานสมัมนาหวัขอ้ “RCEP โอกาสธุรกจิทีต่อ้งรูก้อ่นเร ิม่ใช้
งานจรงิ EP.1 อตุสาหกรรมอาหาร”  

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย และสมาคม
การคา้อาหารสัตว์เลี้ยงไทย ในนามกรรมการ
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เขา้ร่วมเป็น
วิทยากรในงานสัมมนาหัวขอ้ “RCEP โอกาส
ธุ ร กิ จ ที่ ต ้อ ง รู ้ก่ อ น เ ริ่ ม ใ ช ้ง า น จ ริ ง  EP.1 
อตุสาหกรรมอาหาร” จัดโดย สภาหอการคา้แหง่
ปร ะ เทศไทย  ร่ วมกับสภาธุ รกิจไทย -จีน 
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสรา้งความรูแ้ละความ
เขา้ใจเกีย่วกับการใชป้ระโยชน์จากความตกลง
หุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดับภูมภิาค หรือ RCEP 
รวมทัง้ เป็นการเตรียมความพรอ้มใหก้ับผูป้ระกอบการไทย ก่อนความตกลงดังกล่าวจะมีผล
บังคับใชใ้นอนาคต สรปุดังน้ี 

1. ความตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership :RCEP   

ประกอบดว้ยสมาชกิ 15 ประเทศ คอื ประเทศสมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ ไดแ้ก ่บรไูน ดารสุซา
ลาม ,กัมพูชา,อนิโดนีเซยี ,ลาว ,มาเลเซยี ,พม่า ,ฟิลปิปินส ์,สงิคโปร ์,เวยีดนาม และไทย และ
ประเทศคู่เจรจาอกี 5 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์(อนิเดยียัง
ไมไ่ดเ้ขา้รว่ม) 

2.สนิคา้ที่ไดป้ระโยชน์จากการเปิดตลาดเพิม่เตมิใน RCEP เช่น สนิคา้ประมง แป้งมัน
สําปะหลัง สบัปะรด น้ํามะพรา้ว น้ําสม้ อาหารแปรรปู ผักและผลไมแ้ปรรปู กระดาษ สว่นประกอบ
อปุกรณ์ไฟฟ้า พลาสตกิและเคมภัีณฑ ์ชิน้สว่นยานยนต ์เป็นตน้ 

       -  สนิคา้ทีไ่ทยเปิดตลาดเพิม่เตมิใน RCEP เชน่ ชิน้สว่นยานยนต ์
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ปลาสดแชเ่ย็น/แชแ่ข็ง ท่อนเหล็ก ผลติภัณฑท์ีทํ่าดว้ยเหล็ก หนิทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง กระดาษ
หนังสอืพมิพ ์ชิน้สว่นอปุกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ 

3. ประโยชนข์องไทยในการเขา้รว่ม RCEP 

           -ผูป้ระกอบการ โดยสามารถส่งออกไปยังตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึน้มีทางเลือกในการ
จัดซือ้วัตถุดบิจากหลากหลายประเทศ/สามารถดําเนินธุรกจิภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่มีความ
โปรง่ใส ชดัเจน และอํานวยความสะดวก ทําใหส้ามารถลดตน้ทนุและวางแผนธรุกจิได ้

           -ผูบ้รโิภค โดยมทีางเลอืกในการซือ้สนิคา้และใชบ้รกิาร /ไดร้ับการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลมคีวามมั่นใจในการใชพ้าณชิย ์

อเิล็กทรอนกิส ์

           -SMEs โดยไดร้ับประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชกิที่จะรเิริม่ใหม้ขี ึน้ 
เชน่ การใชพ้าณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ดา้นทรัพยส์นิทางปัญญา นวัตกรรม 

4 .  ส รุ ปพั นธก ร ณีที่สํ าคัญ
ภายใตค้วามตกลง RCEP ดังน้ี 

(1)สอดคลอ้งกับกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งของไทยในปัจจุบัน ไม่ตอ้ง
แกไ้ขกฎหมายภายในประเทศเพิม่เตมิ
จากทีอ่ยูร่ะหวา่ง 

ดํ า เ นิ น ก า ร ห รื อ มี น โ ย บ า ย ที่ จ ะ
ดําเนนิการ 

(2)ไม่มีขอ้บทที่ส่งผลกระทบ
ต่อไทยในประเด็นที่เป็นขอ้ห่วงกังวลของภาคประชาสังคม อาทิ การเขา้ถึงยาภายใตบ้ท
ทรัพยส์นิทาง 

ปัญญา ยนืยันสทิธขิองไทยในการใชม้าตรการบังคับใชส้ทิธเิหนือสทิธบิัตรยา (CL) และไม่ตอ้ง
เขา้เป็นภาคอีนุสญัญา UPOV 1991 

(3)ความตกลง RCEP จะมผีลใชบ้ังคับใช ้60 วันหลังจากทีส่มาชกิอาเซยีน 6 ประเทศ
และประเทศคูเ่จรจา 3 ประเทศสง่สตัยาบันสารใหส้ํานักเลขาธกิารอาเซยีน 

(4)ความตกลง RCEP จะเปิดรับสมาชกิใหม ่18 เดอืนหลังจากทีค่วามตกลงมผีลใชบ้งัคบั 
สําหรับอนิเดยีสามารถเขา้รว่มความตกลงไดท้ันททีีค่วามตกลงมผีลใชบ้ังคับ 

5. ดร.ชนนิทรใ์หค้วามเห็นในทีส่ัมมนาว่า (red flag)RCEP จะชว่ยเพิม่ความสามารถใน
การแขง่ขันใหส้นิคา้เกษตรและอาหารไดม้ ีดังน้ี 

อัตราดอกเบีย้/Exchange rate/อัตราภาษีผูนํ้าเขา้ โดย หากคา่เงนิมคีวามเสถยีรภาพทีด่ ี
และอัตราภาษีในกรอบ RCEP สามารถทําใหไ้ทยเท่าเทยีมกับประเทศคู่แข่ง สนิคา้เกษตรและ
อาหารของไทย การสง่ออกจะโตขึน้ 

เรือ่งกฎแหลง่กําเนดิสนิคา้ RCEP ชว่ยใหม้คีวามยดืหยุน่มากขึน้ในการหาวัตถุดบิมาผลติ
และสง่ออก รวมถงึมมีาตรการทางการคา้ทีห่ลากหลาย เชน่ sps tbt gi  

ดร.ชนนิทรใ์หค้วามเห็นเพิม่เตมิวา่อนาคตอาจจะมเีรือ่งของ social environment 
protection เขา้มาเพิม่เตมิในเรือ่งของความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม เชน่ การทําประมงจะตอ้ง
ไมท่ิง้ขยะลงทะเล เป็นตน้ 
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RCEP จะชว่ยสง่เสรมิการลงทนุในเรือ่งของ infrastructure (Global logistic) มากขึน้ 
รวมถงึการไดป้ระโยชนใ์นเรือ่ง R&D วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีกีดว้ย  

RCEP จะชว่ยพัฒนาคน โดยการแลกเปลีย่นความรูท้ีส่ามารถพัฒนาสนิคา้เกษตรและ
อาหาร การสรา้ง Global Value Chain เพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้  

สมาชกิสามารถศกึษาขอ้มลูดา้นภาษีและกฎระเบยีบ RCEP ไดท้ี ่
http://tax.dtn.go.th/agreement  

 

 

TTIA เขา้รว่มรบัฟังการบรรยายพเิศษ หวัขอ้ “การทํา FTA ของเวยีดนาม: ผลกระทบ
ตอ่เศรษฐกจิท ัง้ในและตา่งประเทศ”   

วันที่ 31 มีนาคม 2564 คุณปิยะราช เจา้หนา้ที่การคา้ เขา้ร่วมรับฟังการบรรยายพเิศษ 
หัวขอ้ “การทํา FTA ของเวียดนาม:ผลกระทบต่อเศรษฐกจิทัง้ในและต่างประเทศ”  จัดโดย 
คณะอนุกรรมการเขตการคา้เสร ีสภาอตุสาหกรรมฯ ภายใตส้ายงานตา่งประเทศ โดยไดร้ับเกยีรติ
จาก ดร.สุภาพร สุขมาก กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ผูอ้ํานวยการสํานักงานส่งเสริมการคา้ใน
ตา่งประเทศ ณ นครโฮจมินิห ์เป็นวทิยากรในการบรรยาย สรปุดังน้ี 

1. จากที่เวียดนามไดล้ง
นามความตกลงการคา้เสรรีะหว่าง
ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป  –  เ วี ย ด น า ม 
( European Union-Vietnam 
Free Trade Agreement: 
EVFTA) โดยมีเน้ือหาทัง้การเปิด
ตลาดสินคา้ บริการ และการ
จัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ ตลอดจน
ประเด็นอื่นๆ ที่ เกี่ยวเ น่ืองกับ
การคา้ เชน่ การพัฒนาทีย่ั่งยนื มี
การลดภาษีกว่า 99% ของสนิคา้นําเขา้จากทัง้สองประเทศ ทยอยลดภาษีสนิคา้ทีเ่หลอืภายใน 
10 ปี สหภาพยุโรปจะลดภาษีทันท ี71% ของสนิคา้สง่ออกจากเวยีดนาม และจะทยอยลดภาษี
สนิคา้ทีเ่หลอืภายใน 7 ปี  

โดย คาดว่าสหภาพยุโรปจะใชค้วามตกลง EVFTA เป็นตน้แบบในการเจรจากับไทย 
โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นทีส่หภาพยโุรปใหค้วามสําคัญ เชน่ การเปิดตลาดยา รถยนต ์และ
เครื่องดืม่แอลกอฮอล ์การเปิดเสรีภาคบรกิารและการลงทุน การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา 
การเขา้สู่ตลาดการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ การระงับขอ้พพิาทในการลงทุน รวมทัง้การปฏบิัตติาม
พันธกรณีขององคก์ารระหวา่งประเทศตา่งๆ 

2.สําหรับขอ้ตกลง EVIPA ที่ไดล้งนามจะช่วยใหเ้วียดนามพัฒนากรอบดา้นการลงทุน
และการใชก้ฎหมาย ใหม้คีวามโปร่งใส เพื่อดงึดูดเงนิลงทุนจากประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป 
โดยทางเวยีดนามไดใ้หอ้สิระแต่ละจังหวัดเพิม่ขอ้กําหนดเพิม่เตมิในการลงทุนได ้เพือ่ดงึดูดนัก
ลงทนุ  

 

3. ดา้นการลงทนุเวยีดนามมนีโยบายในแตล่ะภาคสว่นดังน้ี 

           - ทางตอนใต ้จะเนน้การผลติเป็นหลัก เชน่ สนิคา้เกษตร เป็นตน้ 

           - ภาคกลาง เนน้พลังงานลม พลังงานแสงอาทติย ์

http://tax.dtn.go.th/agreement
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           - ภาคเหนือ เนน้ดา้นเทคโนโลยแีละนวัตกรรม  

โดยในปี 2564 กรมอตุสาหกรรมเวยีดนาม จะพจิารณาโครงการการผลติ โดยเฉพาะใน
ผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกและจะร่วมมอืกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดงึดูดการลงทุน
ห่วงโซ่การผลติทั่วโลก และใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงทางการคา้และยังจะดําเนินการขัน้ตอน
สําหรับการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานในศูนยส์่งเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรม 2 แห่งในภาคเหนือ
และภาคใต ้และทํางานร่วมกับภาคทอ้งถิน่ทีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นน้ี เพือ่หารอืเกีย่วกับนโยบาย 
สําคัญ ศูนยเ์หล่าน้ีจะชว่ยสนับสนุนอตุสาหกรรมตา่งๆ ในการสง่เสรมินวัตกรรมและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีปรับปรุงผลผลติและคุณภาพ เพิม่มูลค่าเพิม่ในผลติภัณฑแ์ละมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
อปุทานทั่วโลก 

4. สาเหตทุีนั่กลงทนุยา้ยฐานการผลติไปเวยีดนามมากขึน้ไดแ้ก ่ 

(1) เรือ่งของอัตราภาษีสง่ออก  

(2) ตลาดในประเทศเป็นกลุม่วัยรุน่ มกีําลังซือ้ 

 

 

TTIA ร่วมประชุมเชงิปฏบิตักิารเสน้ทางสู่องคก์รตน้แบบดา้นสทิธมินุษยชนประจําปี 
2564 ประเภทรฐัวสิาหกจิและองคก์รธุรกจิจดัโดยกรมคุ ้มครองสิทธแิละเสรภีาพ
กระทรวงยตุธิรรม 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 คุณศิริลักษณ์ ยังเลิศ คณะกรรมการแรงงาน TTIA (เขา้ร่วม
ประชุมและเสวนา ) และ คุณวรพล 
เจา้หนา้ที่สมาคม (เขา้ร่วมประชุม
ออนไลน์) ไดร้่วมประชมุเชงิปฏบิัตกิาร
เสน้ทางสู่องค์กรตน้แบบดา้นสิทธิ
ม นุษยชนประ จํา ปี  2564 ประเภท
รัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจจัดโดย
กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพกระทรวง
ยุติธรรมโดยมีคุณเรืองศักดิ์ สุวารี  
อธิบดีกรมคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพ 
เป็นประธาน มีรายละเอียดการประชมุ
สรปุดังน้ี  

ดร.เสรี นนทูสต ิรองกรรมการผูจ้ัดการมูลนิธสิถาบันวจิัยและพัฒนาองคก์รภาครัฐและ
คณะกรรมการสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม อธิบายถึง
ความสําคัญของสทิธมินุษยชนในการจัดการองคก์รโดยแนวทางดา้นสทิธมินุษยช์นควรจะเป็น
เรือ่งทีค่นเป็นตัวตัง้ และมหีนา้ทีท่ีทุ่กองคก์รควรตอ้งทําซึง่ปัจจุบันการจา้งงานอาจมคีวามเสีย่ง
เรือ่งแรงงานทาสสมัยใหมไ่ด ้

ทกุบรษัิทและธรุกจิควรทําใหแ้น่ใจวา่ในกระบวนการธรุกจิของเราทัง้หมดไมเ่กีย่วขอ้งกับ
แรงงานทาสและแรงงานทาสสมัยใหม ่นอ้ยปี 2030 จะมกีารประเมนิการพัฒนายั่งยนื 17 ดา้นซึง่
ปัจจบุันประเทศไทยอยูใ่นอันดับที ่40 และสําหรับบรษัิทธรุกจิทีอ่ยูใ่นตลาดหลักทรพัยใ์นปีน้ีตอ้ง
ทําขอ้มูลดา้นสทิธมินุษยชนทัง้หมดรวมถงึปัจจุบันเงือ่นไขของผูซ้ือ้ก็ใหค้วามสําคัญเรื่องสทิธิ
มนุษยชนมากขึน้ 
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คุณ น รี ลั ก ษ ณ์  แ พ ชั ย ภู มิ  
ผู อ้ํ านวยการกองสิทธิม นุษยชน
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ใ น ป ร ะ เ ภ ท
รัฐวสิาหกจิ ธุรกจิวสิาหกจิเพื่อสังคม
และภาคประชาสงัคม โดยกําหนดการ
รั บ ส มั ค ร จ ะ เกิด ร ะห ว่ า ง วั น ที่  1 
เมษายนถึง 31 พฤษภาคม 2554 
รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารแนบ
ดา้นลา่ง pr น้ี  

 

ชว่งเสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์องคก์รตน้แบบดา้นสทิธมินุษยชนประจําปี 2563 มี
ผูแ้ทนจาก ปตท. ตัวแทนจากมูลนิธวัิฒนเสรี และผูแ้ทนจาก บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป (คุณสริิ
ลักษณ์ ยังเลศิคณะกรรมการแรงงาน TTIA) รว่มเสวนาแลกเปลีย่นความเห็น  

โดยคุณศริลิักษณ์ จาก TU ไดใ้หข้อ้มูลการดําเนนิการดา้นสทิธมินุษยชนของ บมจ.ไทย
ยูเน่ียน นโยบายของบรษัิทและการทําตาม แผนพัฒนายั่งยืน sdg หลักจรยิธรรมดา้นแรงงาน
ของบรษัิท ขัน้ตอนการรับขอ้รอ้งเรียนจากแรงงานทีม่หีลายชอ่งทาง รวมถงึการผลักดันกลไก
คณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบการใหม้แีรงงานขา้มชาตริว่มดว้ย 

ทา่นสมาชกิสามารถศกึษาเอกสารเพิม่เตมิไดด้ังไฟลแ์นบ 

 

TTIA เขา้รว่มประชุมรบัฟงัความคดิเห็นแผนปฏบิตักิารดา้นการขจดัการใชแ้รงงานเด็ก
ในรปูแบบทีเ่ลวรา้ย 

วันที ่31 มนีาคม 2564 คุณอรรถพันธ ์มาศรังสรรค ์ที่
ปรกึษาสมาคมฯ และคุณนลธวัช เจา้หนา้ทีส่มาคมฯ เขา้ร่วม
ประชมุรับฟังความคดิเห็นแผนปฏบิัตกิารดา้นการขจัดการใช ้
แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวรา้ย โดยมนีางโสภา เกยีรตนิริชา 
รองอธบิดกีรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานเป็นประธาน จัด
โดยกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ 
โรงแรมเซนจรูี ่พารค์ โดยมสีาระสําคัญดังน้ี  

จุดประสงคข์องการประชมุฯ เน่ืองจากปัญหาแรงงาน
เด็กในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ไดร้ับความสนใจจากกลุ่ม
องคก์รต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่ประเทศไทยมีความ
พยายามในการแกไ้ขปัญหาอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับหลักสากล เช่น การร่วมลงนามในอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที ่182 ว่าดว้ยการหา้มและการ
ดําเนินการโดยทันทเีพื่อขจัดรูปแบบทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดของการใชแ้รงงานเด็ก ซึง่ในการประชมุฯ 
ครัง้น้ี มุ่งเนน้ไปทีก่ารรับฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะต่อรา่งนโยบายและแผนระดับชาตเิพือ่
ขจัดการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวรา้ย พ.ศ. 2564-2565 ทัง้ในส่วนของทางภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพือ่นําความเห็นและขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาแผนฯ ใหม้คีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 
และขจัดการใชแ้รงงานเด็กใหห้มดไป 

ในสว่นของการปฐกถาพเิศษการใชแ้รงงานเด็กของประเทศไทยโดย นายธราเทพ มานะ
กลุ เลขานุการประจําคณะกรรมาธกิารแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎรโดยมสีาระสําคัญดังน้ี 

https://drive.google.com/drive/folders/1Y6w7UYy_MAkMu40XB99I3rIOkORpuGW9?usp=sharing
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       - ประเทศไทยไดจ้ัดทําแผนปฏบิัตกิารดา้นการขจัดการใชแ้รงงานมาแลว้ทัง้หมด 2 ฉบับ 
โดยความร่วมมอืของทัง้ทางภาครัฐและภาคเอกชน และ องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ จาก
มาตรฐานสากล คอื การร่วมลงนามในอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศฉบับที ่182 ฯ 
โดยในฉบับปัจจุบันจะเป็นการแกปั้ญหาการปรับแผนไปในเชงิรุกมากขึน้และใหค้รอบคลุม
แรงงานทัง้ในระบบและนอกระบบ เชน่ การลงพืน้ทีต่รวจดแูลแรงงานใหเ้ป็นไปตามาตรฐานโดย
จะขยายไปถงึแรงงานเด็ก/สตรี/คนพกิาร และในสถานการณ์ปัจจุบันประเด็นแรงงานอาจไดร้ับ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอกประเทศ เชน่ สถานการณ์ดา้นการเมอืงในพม่า ทีส่่งผล
กระทบใหเ้กดิการอพยพเขา้มาในประเทศไทย และกลายเป็นปัญหาสังคมและดา้นแรงงานใน
อนาคต 

ในส่วนของ (ร่าง) นโยบายและแผนปฏบิัตกิารดา้น
การขจัดการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรา้ย ปี 2564 - 
2565 โดยศาสตราจารย ์ดร.พงษ์เทพ สันตกิลุ มสีาระสําคัญ
ดังน้ี 

- ในสถานการณ์แรงงานเด็กในประเทศไทยจากการ
สํารวจเมือ่ ปี 2562 พบว่า มเีด็กทัง้หมด 2.607 ลา้นคน เป็น
เด็กทํางาน 0.167 ลา้นคน และเด็กทํางานครึง่หนึ่งอยู่ภาค
เกษตรกรรม การขายส่ง ขายปลีก การผลิต และอื่นๆ 
ตามลําดับ และจากเด็กทัง้หมดทีก่ลา่วขา้งตน้ พบว่ามกีารใช ้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรา้ยอยู่ที่ 2,696 คน ซึง่มีส่วน
เกีย่วขอ้งกับการผลติหรอืคา้ยาเสพตดิอยู่ถงึ 2,495 คน และ
รองลงมาเป็นการคา้ประเวณี 106 คน และ การกระทําผดิ
เกีย่วกบัการบังคับใชแ้รงงานเด็ก 59 คน 

- ในอดตีทีผ่่านมาไดม้กีารจัดทํานโยบายและแผนระดับชาตฯิ เพื่อขจัดการใชแ้รงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวรา้ย พ.ศ. 2558-2563 เช่น การป้องกันการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวรา้ย การชว่ยเหลอืและคุม้ครองแรงงานเด็กจากการทํางานในรูปแบบทีเ่ลวรา้ย การพัฒนา
และบังคับใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ทําใหอ้ัตราการใชแ้รงงานเด็กลดลง 
แตย่ังคงไมห่มดทัง้สิน้ 

- โดยในปีน้ี ไดม้กีาร (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาตฯิ (ปีงบประมาณ 2564- 2565) 
ขึน้มา เพื่อใหค้รอบคลุมถงึการขจัดไปใหห้มดสิน้ของการใชแ้รงงานเด็กในประเทศไทย เชน่ 
ขจัดการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวรา้ยทุกรูปแบบ บูรณาการความร่วมมอืระหว่างทัง้ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การดําเนนิการโดยยดึหลักสทิธเิด็กและค่านยิมและวัฒนธรรม
ไทย สรา้งความเขา้ใจที่ถูกตอ้งดา้นการขจัดแรงงานเด็กในทุกรูปแบบ โดยมรีายละเอยีดของ
แผนดังน้ี  

1. แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการใชแ้รงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวรา้ย โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ป้องกันการใชแ้รงงานเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีใน
รูปแบบทีเ่ลวรา้ย และมมีาตรการ เชน่ ส่งเสรมิ
การเขา้ถึงการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ยกระดับ
คุณภาพชวีติเด็กและครอบครัว เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารและการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวรา้ย โดยมีโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายการแกปั้ญหาเด็กทีอ่ยู่นอก
ระบบการศกึษา หรือโครงการฝึกอาชพีเด็กใน
กระบวนการยตุธิรรม 
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2. แผนปฏบิัตกิารช่วยเหลือ คุม้ครอง และบําบัดฟ้ืนฟูเด็กทีถู่กใชแ้รงงานในรูปแบบที่
เลวรา้ย โดยมเีป้าหมายใหเ้ด็กทีเ่ป็นเหยือ่ไดร้ับการชว่ยเหลอื คุม้ครอง บําบัดรักษาและฟ้ืนฟทูัง้
ทางกายและจติใจ และมีมาตรการ เช่น การบังคับใชก้ฎหมาย และการบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก โดยมี
โครงการ เช่น การปราบปรามและจับกุมผูใ้ชแ้รงงานเด็กฯ อย่างเขม้งวด โครงการศูนย์ให ้
คําปรกึษาแนะนําเพือ่ชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายและครอบครัว 

3.แผนปฏบิัตกิารบูรณาการและพัฒนาระบบและกลไกการขจัดการใชแ้รงงานเด็กใน
รูปแบบทีเ่ลวรา้ยและการสือ่สารสาธารณะ โดยมเีป้าหมายในการพัฒนาระบบบูรณาการ พัฒนา
กลไก การสือ่สารธารณะในการปฏบิัตงิานดา้นการขจัดการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวรา้ยทัง้
ในและต่างประเทศ และมีมาตรการ เช่น การบูรณาการและพัฒนาการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงาน โดยมโีครงการ เชน่ การจัดทําขอ้ตกลงความรว่มมอืการตรวจแรงงานเด็กฯ รว่มกบัสห
วชิาชพีและ NGOs ในพื้นที่ การพัฒนาระบบบูรณาการฐานขอ้มูลจัดสวัสดกิารดา้นเด็กและ
เยาวชน 

ทีป่ระชมุมขีอ้เสนอแนะและความเห็นเพิม่เตมิเกีย่วกับแผน ฯดังกล่าว เชน่ ควรมุ่งเนน้ไป
ทีก่ารปราบปรามใหห้มดไปมากกว่าการป้องกัน หรือปัญหาการชว่ยเหลอืเด็กในบางกรณีอาจมี
ความยุ่งยาก เชน่ ไม่สามารถตดิต่อบดิา มารดา หรือผูป้กครองของเด็กไดท้ันท ีในกรณีทีเ่กดิ
ปัญหากบัเด็ก หรอื แผนงานตอ้งแยกสว่นชดัเจนระหวา่งการใชแ้รงงานและการใชแ้รงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวรา้ย เพราะมีการบังคับใชก้ฎหมายหรือมีมาตรการลงโทษที่แตกต่างกัน คุณ
อรรถพันธ์ ที่ปรกึษาสมาคมฯ กล่าวว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมทูน่าไม่มีการใชแ้รงงานเด็กฯ
เน่ืองจากมมีาตรการทางกฎหมายควบคมุอายุผูท้ีจ่ะเขา้มาทํางาน แต่หากมโีครงการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทางสมาคมฯยนิดใีหค้วามรว่มมอืและชว่ยเหลอืตอ่แผนงานฯ ดังกลา่ว  

ทัง้น้ี ท่านสมาชกิสามารถศกึษารายละเอยีด (ร่าง) นโยบายและแผนปฏบิัตกิารดา้นการ
ขจัดการใชแ้รงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวรา้ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 เพิม่เตมิ ไดด้ังไฟล์
แนบ 

 

TTIA เขา้ร่วมสมัมนาในหวัขอ้ "Subsidies and the Current Negotiations at the 
WTO" จดัโดย FAO/APFIC/UNCTAD ผา่นออนไลน ์

วันที่ 31 มีนาคม 2564 คุณศดานันท ์
และคุณครองขวัญ เจา้หนา้ทีป่ระมง เขา้ร่วม
สั ม ม น า ใ น หั ว ข ้อ  " Subsidies and the 
Current Negotiations at the WTO" จัดโดย 
FAO/APFIC/UNCTAD (Online) มี เ น้ื อ ห า
สําคัญเกีย่วกับการอดุหนุนการทําประมง และ
การเจรจาในปัจจุบันที่องค์การการคา้โลก 
(WTO) โดยในการสัมมนาจะรวบรวมการ
ตรวจสอบประวัตแิละการวเิคราะหป์ระเด็นที่
สําคัญเกีย่วกบัการอดุหนุนดา้นการประมง 

วัตถุประสงค ์เพื่อจัดใหม้ีการอภปิราย แสดงความคดิเห็น และเสรมิสรา้งความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการเจรจาเรือ่งการอดุหนุนการประมงใน องคก์ารการคา้โลก (WTO) 

ประเด็นหลักของการสมัมนา เกีย่วกบัการทําผดิขอ้ตกลง และการตรวจสอบความโปรง่ใส
ในเรื่องของเงนิอุดหนุนการประมง โดยเฉพาะประเด็น IUU Fishing ซึง่เป็นปัญหาใหญ่อยู่ใน
ขณะน้ี และไดก้ล่าวถงึความเชือ่มโยงกันระหว่างเครือ่งมอืทีม่อียู่กับขอ้เสนอตา่งๆ ภาพรวมของ

https://drive.google.com/drive/folders/1kP8J3_7SY0cR8zO2s-s5RfSr198J4yi1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kP8J3_7SY0cR8zO2s-s5RfSr198J4yi1?usp=sharing


   Newsletter                           March 2021 44 |61 

 

กระบวนการเจรจาเกีย่วกับการอุดหนุนการประมงทีซ่ับซอ้น และหนทางทีจ่ะทําใหใ้หป้ระเทศ
ต่างๆในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกเขา้ใจหลักการ และผลกระทบ ไปจนถงึขอ้กําหนดเฉพาะของการ
สนับสนุนทางเทคนคิ  

นอกจากน้ี มีการพูดคุยเกี่ยวกับ
กรอบการกํากบัดแูลการคา้ โดยผูเ้ชีย่วชาญ
ไดอ้ธบิายรายละเอียดเกีย่วกับเครื่องมอืที่
นํามาใชใ้นการจัดการดา้นการประมง และ
หลักสําคัญบางประการของการเจรจา
ต่อรองขององคก์ารการคา้โลก และความ
พรอ้มของการสนับสนุนประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการดําเนนิการตามขอ้ตกลงเกีย่วกบัการ

อุดหนุนการประมงที่เป็นไปได ้รวมถงึความร่วมมือภายใตแ้ผนปฏิบัตกิารระหว่างหน่วยงาน 
UNCTAD-FAO-UNEP 

หากทา่นสมาชกิสนใจ สามารถตดิตามยอ้นหลังไดท้ี ่http://infofish.org/APFIC/  หรอื
ตดิตามผา่นทางชอ่งยทูบู 
https://www.youtube.com/channel/UC5Cm51GZcarGh0H4xvf_tng  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://infofish.org/APFIC/
https://www.youtube.com/channel/UC5Cm51GZcarGh0H4xvf_tng
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ขา่วประจําเดอืนมนีาคม 2564 รวบรวมโดย TTIA 
 
ขา่วประมง 

1. "ปลัด ศธ." เตรยีมชงแผนเดนิหนา้ อควาเรยีมสงขลาฉบับสมบรูณ์ ใหร้มว.ศธ.คนใหม ่พจิารณา 

2. อสป. ปพูรมเปิด ‘สะพานปลาทา่บก’ ทั่วไทย 15 แหง่ใน5ปี 

3. เปิดสถติ ิ“ขยะทะเล” พลาสตกิยังแชมป์ ปี 63 ไหลผ่าน 9 ปากแมน้ํ่า 145 ตัน 

4. South African Hake Trawl Fishery Celebrates Fourth Certification to MSC Standard for Seafood Sustainability 

5. สหภาพยโุรปประกาศใหใ้บเหลอืง IUU แกแ่คเมอรูน 

6. BLCP จับมอืภาครัฐและชมุชนในพืน้ทีฟ้ื่นฟรูะบบนเิวศ “หญา้ทะเล” บรเิวณเกาะสะเก็ด จ.ระยอง 

7. กรมประมงเร่งเพาะพันธุป์ลา“ยีส่กไทย”ปลอ่ยสูแ่มน้ํ่าโขง 

8. จับเรอืประมงปากน้ําประแสรข์นน้ํามันเถือ่นกลางทะเลระยอง ยดึของกลางกวา่ 3 หมืน่ลติร 

9. "ยทุธพล"นํา อส.ทล.เมอืงเพชร ลยุเก็บขยะตกคา้งหาดเจา้สําราญ 

10. Cargill Outlines Ambitious Carbon Reduction Goals For Aquaculture 

11. “ประมงไทย” ลม่สลาย จีรั้บผดิชอบ 

12. รูห้รอืไม?่ วันที ่4 มนีาคมเป็น "วันปะการัง" 

13. เดอืดรอ้นหนัก! ชาวประมงบา้นบางขยะ กวา่ 200 ลํา ไมม่ทีีจ่อดเรอื 

14. ผูว้า่ฯปัตตานี เดนิหนา้แก ้ประมงผดิกฎหมาย เร่งกําจัดลอบ‘ไอโ้ง่’ 

15. TU ผนกึ “The Nature Conservancy” ตดิตัง้ระบบตรวจสอบจัดหาทนู่า สรา้งความย่ังยนือตุสาหกรรม 

16. ผอ.ใหญ่การคา้โลกคนใหม ่เตรยีมหารอืลดอดุหนุนประมงเป็นวาระสําคัญ 

17. กรมประมง ปลอ่ยพันธุป์ทูะเลกวา่ 3 แสนตัว ฟ้ืนนเิวศป่าชายเลนสูธ่รรมชาต ิ

18. ภาครัฐลงพืน้ทีแ่กปั้ญหาชาวประมงกวา่ 200 ลํา ไมม่ทีีจ่อดเรอื 

19. หลักฐานเพยีบ แก ้“ไอยยู”ู ทําเกนิกวา่เหต ุ

20. กรมประมงเปิดโครงการ “คนื คง เพิม่ เตมิสัตวน้ํ์าบรเิวณแหลง่กอ่เกดิฯ” ปลอ่ยพันธุป์ทูะเล 3 แสนตัวสูธ่รรมชาต ิ

21. กทม. – ดันทุน่ดักขยะฟ้ืนฟหูาดเจา้สําราญ 

22. เปิดกระป๋อง'ทนู่า'ไทย ในมติทิีม่ากกวา่ราคา 

23. มบูาดาลา ปิโตรเลยีม ใหก้ารสนับสนุนชาวประมงไทยตอ่สูโ้ควดิ-19 

24. ฝ่าคลืน่ทะเลอันดามัน มอบบัตรประมงใหช้าว"มอแกน" 

25. หา้มเขา้ทําประมง3ปีรอบ"กองหนิแปดไมล"์สตลู 

26. WWF call for capelin fishery shutdown in Newfoundland prompts more debate on seals 

27. WWF-CANADA CALLS FOR HALT OF CAPELIN FISHERY TO PROTECT SPECIES 

28. Op-ed: IOTC should approve yellowfin tuna catch cap 

29. ประมงขดีเสน้ 15 วัน หลังปิดประกาศผูเ้ลีย้งปลาในเขือ่นกระเสยีวตอ้งรือ้กระชงั 

30. ศรชล. จันทบรุร่ีวมชมรมประมงพืน้บา้นปากน้ําแหลมสงิห ์จัดกจิกรรมทําประมงแบบย่ังยนื 

31. "สัณหพจน์"เร่งแกปั้ญหากอ้นน้ํามนัดบิ กระทบประมงพืน้บา้นลุม่น้ําปากพนัง 

32. ไขคําตอบปรากฏการณ์ "เรอืลอยได"้ กลางทะเล 

33. อสป.เตรยีมพัฒนาตลาดสนิคา้สัตวน้ํ์า หวังยกระดับใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

34. ลั่นคว่ําร่างกฎกระทรวง ประมงเตรยีม ชมุนุมใหญ่ เดมิพันอนาคตหมืน่ลํา 

https://www.thaipost.net/main/detail/94579
https://www.thaipost.net/main/detail/94536
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2037841
https://www.perishablenews.com/seafood/south-african-hake-trawl-fishery-celebrates-fourth-certification-to-msc-standard-for-seafood-sustainability/
https://thaieurope.net/2021/03/02/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80/
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000020482
https://www.banmuang.co.th/news/politic/225159
https://mgronline.com/local/detail/9640000020606
https://www.banmuang.co.th/news/politic/225183
http://infofish.org/v3/index.php/component/k2/item/276-cargill-outlines-ambitious-carbon-reduction-goals-for-aquaculture
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/470805
https://www.dailynews.co.th/article/828585
https://www.banmuang.co.th/news/region/225302
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6069133
https://www.kaohoon.com/content/428187
https://www.voathai.com/a/wto-fishing-accord-03042021/5801982.html
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2044537
https://www.banmuang.co.th/news/region/225596
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/471163
https://mgronline.com/business/detail/9640000021823
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6088720
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/925907
https://www.ryt9.com/s/prg/3206431
https://www.dailynews.co.th/regional/829862
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/471448
https://www.thechronicleherald.ca/business/regional-business/wwf-call-for-capelin-fishery-shutdown-in-newfoundland-prompts-more-debate-on-seals-561518/
https://wwf.ca/media-releases/wwf-canada-calls-for-halt-of-capelin-fishery-to-protect-species/
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/op-ed-iotc-should-approve-yellowfin-tuna-catch-cap
https://www.komchadluek.net/news/regional/460784
https://mgronline.com/local/detail/9640000023776
https://www.dailynews.co.th/politics/830463
https://www.tnnthailand.com/news/world/73928/
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000023785
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/471963
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35. เกษตรกรเฮ! กรมประมงพัฒนาสตูรอาหารลดตน้ทนุชว่ยเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลาดกุ 

36. ฉะ “พาณชิย”์ เอือ้เจา้สัวนําเขา้ “ปลาป่น” เสร ี

37. บิ๊กซ ีเคยีงขา้งเกษตรกรไทย รับซือ้ตรง “กุง้ ปลากระพง ปลาทับทมิ” 
 
38. ผูต้รวจการแผ่นดนิยกคณะลงปัตตานีแกปั้ญหาซากเรอืประมงเวยีดนาม65ลําจอดทิง้กลางแมน้ํ่าปัตตานี 
 
39. Taiwan Fishery Agency responds to US DoL blacklisting 
 
40. EU, Norway and the United Kingdom conclude key fisheries arrangements on North Sea 
 
41. Seychelles disappointed after IOTC members delay decision on yellowfin tuna limits 
 
42. ประมง เดนิหนา้ฟ้ืนฟทูรัพยากรประมงทะเลสาบสงขลาย่ังยนื เนน้ชมุชนมสีว่นร่วม 
 
43. ทช. ขออยา่กนิ "เมน่ทะเลสแีดง" เจอเกยตืน้ใหป้ลอ่ยคนืทะเล 
 
44. 'กรมทะเล'จับมอื'ธรรมศาสตร'์ แกปั้ญหาทีด่นิตกน้ํา ยกชมุชนคลองเสาธง 
 
45. รมว.ทส.ส่ัง ลยุ แกน้ํ้ากัดเซาะชายฝ่ัง-ร่วม มธ. แกปั้ญหา "ทีด่นิตกน้ํา" 
 
46. ประมง สานตอ่ "ธนาคารผลผลติสัตวน้ํ์าแบบมสีว่นร่วม" ลยุพัฒนาแหลง่น้ําแหง่ใหม ่เร่งกระจายความย่ังยนืสูช่มุชน 
 
47. เจา้หลังลาย พะยนูเกาะลบิง วา่ยน้ําคูป่ลาชอ่นทะเล เห็นใกล ้ๆ  กลางทะเลตรัง 
 
48. อนุรักษ์ป่าชายเลนธรรมชาต ิฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ อยา่งย่ังยนื 
 
49. เปิดปม: สันดอนอา่วปัตตานี 
 
50. “ประมงสมทุรปราการ” รอ้ง 18 ขอ้ แกปั้ญหาดว่น 
 
51. ฟิลปิปินสเ์จอเรอืประมงจนีมากกวา่ 200 ลําในทะเลพพิาท 
 
52. ส.ปลาป่นคา้น “พาณชิย”์ แกก้ฎหมาย-ใหเ้ปิดเสรนํีาเขา้ 
 
53. ไฟไหมเ้รอืทนู่า ของกลางในคดขีองกรมเจา้ทา่ วอด 5 ลํา 
 
54. กรมประมงจัดเสวนาประมงทอ้งถิน่ จ.พัทลงุร่วมปลอ่ยพันธุสั์ตวน้ํ์าลงทะเลสาบสงขลา 
 
55. ฟิลปิปินสจ์ี ้‘กองเรอืประมงจนี’ ออกจากพืน้ทีพ่พิาทในทะเลจนีใต ้
 
56. สมาคมประมงสมทุรสาครนอ้มเกลา้ถวาย ปลากะตักแหง้ ตอ่ตา้นโรคขาดสารไอโอดนี 
 
57. กําเรบิหนัก! เรอืประมงผดิกฎหมายชนเรอื จนท.ชดุลาดตระเวน สาหัส 5 นาย 
 
58 “ธรรมนัส”ลงชว่ยผูป้ระสบภัยคลืน่กัดเซาะชายฝ่ัง จ.นราธวิาส 
 
59. สหรัฐตราหนา้จนี "กองกําลังป่วนทะเล" กอ่กวนฟิลปิปินส ์
 
60. จ่อสง่เรอืรบตัง้ฐานอา่วปากพนัง กวาดลา้งประมงผดิ ก.ม. เหมิชนเรอื ศรชล. 
 
61. “เครอืขา่ยประมงพืน้บา้น” บกุยืน่หนังสอืถงึผูว้า่ จีจั้บกมุประมงผดิกฎหมายโดยเร็ว (มคีลปิ) 
 
62. SCA เร่งเคลือ่นยา้ยเรอืบรรทกุสนิคา้ยักษ์ หลังเกยตืน้ชายฝ่ังคลองสเุอซ 
 
63.ผูเ้พาะเลีย้งกุง้กา้มกรามสพุรรณ ผ่าตัดแปลงเพศกุง้ตัวผูเ้พิม่มลูคา่สูโ้ควดิ 
 
64. Subsistence shrimp pot fishery opens April 15 
 
65. จนีตําหน ิ"คนภายนอก" เพิม่ความตงึเครยีดในทะเลพพิาท 
 
66. Canadian fishers oppose potential closure of cod fishery, withdraw from quota negotiations 
 
67. เร่งเคลือ่นยา้ยเรอืสนิคา้ยักษ์ หลังเกยตืน้ชายฝ่ังคลองสเุอซ 
 
68. 'ธรุกจิ' ควบคู ่'ความย่ังยนื' ลดซลัเฟอร ์ลดผลกระทบทางทะเล 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/226475
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/472277
https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/76550#:%7E:text=%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%20%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81,%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%2C%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.thaipost.net/main/detail/96302
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/taiwan-fishery-agency-response-to-us-dol-blacklisting#:%7E:text=Taiwan's%20fishing%20authorities%20have%20responded,Child%20Labor%20or%20Forced%20Labor.
https://www.gov.uk/government/news/uk-agrees-fishing-catch-limits-with-eu-and-norway#:%7E:text=The%20UK%20has%20today%20(16,stocks%20in%20the%20North%20Sea.
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/14515/Seychelles+disappointed+after+IOTC+members+delay+decision+on+yellowfin+tuna+limits.
https://siamrath.co.th/n/228111
https://news.thaipbs.or.th/content/302498
https://news.thaipbs.or.th/content/302498
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6149416
https://www.thairath.co.th/news/politic/2051972
https://www.thairath.co.th/news/politic/2051972
https://siamrath.co.th/n/228376
https://siamrath.co.th/n/228376
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2052955
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929348
https://program.thaipbs.or.th/PerdPom/episodes/76909
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/472907
https://www.dailynews.co.th/foreign/832343
https://www.prachachat.net/economy/news-632892
https://www.prachachat.net/local-economy/news-631952
https://www.prachachat.net/local-economy/news-631952
https://mgronline.com/south/detail/9640000027337
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2055455
https://www.banmuang.co.th/news/region/227460
https://www.banmuang.co.th/news/region/227460
mailto:https://www.matichon.co.th/region/news_2637268
https://mgronline.com/politics/detail/9640000027968
https://mgronline.com/politics/detail/9640000027968
https://www.posttoday.com/world/648610
https://www.posttoday.com/world/648610
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2056591
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2056591
https://www.matichon.co.th/region/news_2640301
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000028384
https://www.banmuang.co.th/news/region/227693
https://www.banmuang.co.th/news/region/227693
https://www.thecordovatimes.com/2021/03/24/subsistence-shrimp-pot-fishery-opens-april-15/
https://www.dailynews.co.th/foreign/833148
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/canadian-fishers-oppose-potential-closure-of-cod-fishery-withdraw-from-quota-negotiations
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/canadian-fishers-oppose-potential-closure-of-cod-fishery-withdraw-from-quota-negotiations
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000028384
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000028384
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929349
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929349
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69. 27 ม.ีค. “วันยตุกิารประมงโลก” องคก์รพทิักษ์สัตวช์วนทานมังสวรัิตแิทนสัตวท์ะเล 
 
70. ฟิลปิปินสส์ง่ “บนิขับไล”่ บีจ้นีถอนเรอืประมง ลยุเสรมิกําลังทางอากาศ-ทะเล  
 
71. Seaspiracy film assails fishing and aquaculture sectors that seem ready for a good fight 
 
72. 'สมาคมประมงฯ' แนะรัฐ ทุม่ 7 พันลา้น คมุกําเนดิ 'เรอืประมง' 
 
73. กรมประมง ส่ังปิด ทะเลอันดามนั 3 เดอืน คุม้ครองปลาวางไข ่
 
74. คณะประมง มก.-ซพีเีอฟ ร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม ่ขับเคลือ่นการเลีย้งสัตวน้ํ์าจดืทีย่ั่งยนื 
 
75. "กรมทะเล"เขม้ฝึกเจา้หนา้ทีล่าดตระเวนเชงิคณุภาพทางทะเล 
 
76. ลกูเตา่มะเฟืองคลานขึน้จากหลมุกลับสูท่อ้งทะเลอกี 38 ตัว 
 
77. "ผูต้รวจการแผ่นดนิ"เร่งหารอืปัญหาประมงไทยผดิกฎหมาย IUU เตรยีมชงขอ้เสนอผูต้รวจการแผ่นดนิโลก 
 
78. กลุม่ประมงเรอืเล็กสัตหบี รวมตวัเรยีกรอ้ง ทม.สัตหบี เปิดสะพานขนสง่อาหารทะเล 
 
79. “สัณหพจน์” เร่งแกปั้ญหา "คราบน้ํามัน-ขยะทะเล" 
 
 
ขา่วอาหารสตัวเ์ลีย้ง 
 
1. Panic-buying for pandemic puppies is just part of the reason for petfood shortage 
 
2. ตลาดสนิคา้สัตวเ์ลีย้งในสหราชอาณาจักร เตบิโตตอ่เน่ือง 8.6% คาดมลูคา่พุ่งสงูถงึ 4.5 พันลา้นปอนด ์ภายในปี 2564 
 
3. ธรุกจิอาหารสัตวเ์ลีย้ง ดันกําไร “เอเชีย่นซ ีคอรป์อเรชัน่” โต 515% 

4. 5 insights on China’s pet food market post-2020 

5. Internet searches may provide pet food market snapshot 

6. UK pet food exports to EU face Brexit challenges 

7. ไทยยเูน่ียน บรจิาคอาหารแมว 10,000 กระป๋อง ใหม้ลูนธิรัิกษ์แมว 
 
8. ปศสัุตวแ์นะเกษตรกรปลกูหญา้แพงโกลา่ สรา้งแหลง่อาหารสัตวใ์นพืน้ที ่
 
9. US pet food exports to China up one year after Phase One 
 
10. “เอเชีย่นซ ีคอรป์อเรชัน่” กลุม่อาหารสัตวพ์าเตบิโต 
 
11.สํานักงานเขตราษฎรบ์รูณะ จัดฉีดวัคซนีสนัุขบา้ฟรใีหกั้บสัตวเ์ลีย้ง 
 
12. BOI เผยปี 63 ยอดขอรับสง่เสรมิอตุสาหกรรมกลุม่ BCG โต 17% กวา่ 1.14 แสนลบ. 
 
13. Vitakraft Vita Smart Hedgehog Food recall for Salmonella 
 
14. Raw dog food tests positive for Salmonella, Listeria; FDA cites danger to humans 
 
15. รูห้รอืไม ่ลกูสนัุขตอ้งกนิอยา่งไรจงึจะสขุภาพด ี
 
16. “ไกไ่ข”่ รอ้งขาดทนุอว่ม จีเ้ร่งสง่ออก 200 ลา้นฟอง 
17. เน้ือหม-ูไก ่กนิได.้..ปลอดภัย ไรโ้ควดิ 
 
18. สารฟอกสใีนน้ําตาลมะพรา้ว 
 
19. Hair of the dog food: ingredients from booze byproducts 
 
20. บา้นและสวนแฟร ์Select 2021 พบโซนใหม ่บา้นและสวน Pets เอาใจคนรักสัตวเ์ลีย้ง 
 
21. ไมใ่ชแ่คค่น! 'น้ําหนักตัวขึน้เพราะโควดิ' ลามถงึสัตวเ์ลีย้งในบา้น 
 
22. ASIAN พุ่ง 9% นวิไฮรอบ 3 ปี โบรกฯ เคาะเป้า 18 บ.-ปรับประมาณกําไรปี 64-66 เพิม่ 
 

https://www.tcijthai.com/news/2021/3/scoop/11533
https://news.trueid.net/detail/DX9lgdE1Ma7B
https://www.aquaculturealliance.org/advocate/seaspiracy-film-assails-fishing-and-aquaculture-sectors-that-seem-ready-for-a-good-fight/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929432
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929432
https://thethaiger.com/th/news/429017/
https://thethaiger.com/th/news/429017/
https://www.dailynews.co.th/article/834091
https://www.dailynews.co.th/article/834091
https://mgronline.com/south/detail/9640000030164
https://mgronline.com/south/detail/9640000030164
https://siamrath.co.th/n/231745
https://siamrath.co.th/n/231745
https://mgronline.com/local/detail/9640000030473
https://mgronline.com/local/detail/9640000030473
https://www.newtv.co.th/news/79842
https://www.newtv.co.th/news/79842
https://www.lehighvalleylive.com/news/2021/02/panic-buying-for-pandemic-puppies-is-just-part-of-the-reason-for-petfood-shortage.html
https://www.ditp.go.th/contents_attach/159363/159363.pdf
https://www.posttoday.com/finance-stock/stock/646722
https://www.petfoodindustry.com/articles/10050-insights-on-chinas-pet-food-market-post-2020
https://www.petfoodindustry.com/articles/10051-internet-searches-may-provide-pet-food-market-snapshot
https://www.petfoodindustry.com/articles/10052-uk-pet-food-exports-to-eu-face-brexit-challenges
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000020529
https://www.77kaoded.com/news/tawee/2078856
https://www.petfoodindustry.com/articles/10056-us-pet-food-exports-to-china-up-one-year-after-phase-one
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/925526
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2043487
https://www.ryt9.com/s/iq03/3205311
https://www.petfoodindustry.com/articles/10057-vitakraft-vita-smart-hedgehog-food-recall-for-salmonella
https://www.foodsafetynews.com/2021/03/raw-dog-food-tests-positive-for-salmonella-listeria-fda-cites-danger-to-humans/
https://www.ryt9.com/s/prg/3205454
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/470929
https://mgronline.com/business/detail/9640000021233
https://www.thairath.co.th/lifestyle/food/2043984
https://www.petfoodindustry.com/articles/10066-hair-of-the-dog-food-ingredients-from-booze-byproducts
https://www.ryt9.com/s/prg/3205695
https://www.thebangkokinsight.com/567335/
https://www.kaohoon.com/content/428817
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23. วสิาหกจิชมุชนผลติอาหารสัตว ์เลีย้งเจา้ที ่พรอ้มประชมุสามัญประจําปีและปันผลกําไร 
 
24. จับตามองเทรนดผ์ลติภัณฑอ์าหารเสรมิสําหรับสัตวเ์ลีย้งในปี 2564 
 
25. ASIAN ฉายแววปี 64 กําไรโตแกร่ง รับธรุกจิอาหารแชแ่ข็ง-อาหารสัตวเ์ลีย้งขยายตัวแรง 
 
26. สนิคา้ทีเ่ป็นทีต่อ้งการในตลาดสหรัฐฯ (สคต.ลอสแอนเจลสิ ฉบับวันที ่1-5 มนีาคม 2564) 
 
27. “ปศสัุตว”์ ทุม่สดุตัวเดนิหนา้ทํางานเชงิรุกนําหนา้ปัญหา ใชง้บประมาณคุม้คา่ 
 
28. อาหารสัตวเ์ลีย้ง 3.2 หมืน่ลา้น รุ่ง มารส์บกุหนักดันยอดขายโตตอ่ 
 
29. หนุนไขไ่กธ่งฟ้า ลดราคาเพือ่ ปชช. สรา้งเสถยีรภาพ กระตุน้การบรโิภค 
 
30. “อกไกด่บิ” อันตราย เสีย่งตดิเชือ้ทอ้งร่วง สมองอักเสบ ตาบอด 
 
31. 'Incredibly worrying' Dog owners concerned over food supplies 
 
32. มกอช. ระดมความเห็นตอ่ร่างมาตรฐานสนิคา้เกษตร เรือ่ง เหด็หอมแหง้ 
 
33. ปศสัุตวจั์บตาเชือ้โควดิ-19 ใน ’เน้ือสัตว’์ พืน้ทีเ่สีย่ง 
 
34. “สัตวอ์าจารยใ์หญ่ร่างนิม่-ไรฟ้อรม์าลนิ” ครัง้แรกในไทย ไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม! โดยสัตวแพทย ์จุฬาฯ 
 
35. Rye grain digestible, palatable in sustainable dog food 
 
36. 'เจอรไ์ฮ' ผูนํ้าดา้นขนมสัตวเ์ลีย้งอันดับ 1 เปิดตัวอาหารเมด็นุ่มเจา้แรกของไทย 
 
37. Pet Compounding Market: Key Business Opportunities Along With Potential Challenges 2027 | Leading Key Players- 
DOW,BASF SE, Sealed Air, INOAC CORPORATION, Wisconsin Foam Products, Trecolan GmbH 
 
38. อมิแพ็ค เตรยีมจัดมหกรรมรวมพลสัตวเ์ลีย้งยิง่ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย 
 
39. ‘เจอรไ์ฮ’ แตกไลน์อาหารนอ้งหมา ดงึ ‘ญาญ่า’ น่ังพรเีซนเตอร ์    
 
40. Royal Canin plans $200 million investment to grow operations in Tennessee 
 
41. ไทยแกร่งป้อง ASF เขม้แข็ง ย้ําการด์ดไีมม่ตีก กรมปศสัุตวเ์ตรยีมดัน ASF Compartment 
 
42. ‘สนัุข’ แรกเกดิ ตอ้งเลอืก 'อาหารสนัุข' แบบไหน กนิอยา่งไรจงึสขุภาพด ี
 
43. สหภาพยโุรปอนุญาตสารเสรมิในอาหารสัตว ์
 
44. กัญชา-ผลไม-้ประมง พลกิโฉมเกษตรตะวันออก 
 
45. ยโสธรสง่เสรมิปลกูพชือาหารสัตวเ์พือ่ยกระดับการพัฒนาปศสัุตว ์
 
46. ทาสแมวหายหว่ง!!ตร.ดแูลอยา่งด ี
 
46. หอ้งเสือ้แบรนดด์งักําลังหันไปจับธรุกจิเสือ้ผา้สัตวเ์ลีย้ง 
 
47. Pandemic spurs demand for super premium pet food in Japan 
 
48. กลบัมาอกีครัง้ Pet Expo Thailand 2021 งานแฟรแ์หง่ปีทีค่นรักสัตวร์อคอย! 
 
49. ยกระดบั “อาหารสัตว”์ สูม่าตรฐานโลก 
 
50. Pandemic pets face health, care problems from novices 
 
51. ยกระดบั “อาหารสัตว”์ สูม่าตรฐานโลก 
 
52. “เจอรไ์ฮ” ผูนํ้าดา้นขนมสัตวเ์ลีย้งอันดับ 1 เปิดตัวอาหารเมด็นุ่มเจา้แรกของไทย ทางเลอืกใหมสํ่าหรับคนรักสนัุข 
 
53. Yeedi เปิดตวัหุน่ยนตด์ดูฝุ่ นอัจฉรยิะ เจาะกลุม่ครอบครัวทีม่สัีตวเ์ลีย้งสดุรัก ฟังกช์ัน่ส่ังงานสดุลํ้าผ่านแอป กวาด ดดูฝุ่ น และถพูืน้ได ้
ภายในครัง้เดยีว 
 
54. ซมัเมอรน้ี์มฟิีน บลพูอรต์หัวหนิ เอาใจคนรักสัตวเ์ลีย้งแสนรักในงาน Exotic Pets Fun Fest รวมพลเซเลปสัตวเ์ลีย้งตัวป่วน 
 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1602478/
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/723354/723354.pdf&title=723354&cate=413&d=0
https://www.kaohoon.com/content/428908
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/729357/729357.pdf&title=729357&cate=414&d=0
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/729357/729357.pdf&title=729357&cate=414&d=0
https://www.thansettakij.com/content/business/471506
https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/2047184
https://www.sanook.com/health/27581/
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/dog-owners-concerned-over-food-20055702
https://www.ryt9.com/s/prg/3207580
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926969
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000023842
https://www.petfoodindustry.com/articles/10093-rye-grain-digestible-palatable-in-sustainable-dog-food
https://mgronline.com/business/detail/9640000028188
https://soccernurds.com/uncategorized/2303283/pet-compounding-market-key-business-opportunities-along-with-potential-challenges-2027-leading-key-players-dowbasf-se-sealed-air-inoac-corporation-wisconsin-foam-products-trecolan-gmbh/
https://soccernurds.com/uncategorized/2303283/pet-compounding-market-key-business-opportunities-along-with-potential-challenges-2027-leading-key-players-dowbasf-se-sealed-air-inoac-corporation-wisconsin-foam-products-trecolan-gmbh/
https://www.ryt9.com/s/prg/3208814
https://www.thansettakij.com/content/business/472555
https://businessfacilities.com/2021/03/royal-canin-to-invest-200m-in-tennessee-expansion/
https://mgronline.com/business/detail/9640000026372
https://mgronline.com/business/detail/9640000026372
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/927990
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/927990
https://appdb.tisi.go.th/tis_devs/regulate/eu/pdf/Feed_Additive_2_15032564.pdf
https://today.line.me/th/v2/article/pxq03l
https://siamrath.co.th/n/229109
https://siamrath.co.th/n/229109
https://www.dailynews.co.th/article/832065
https://www.bbc.com/thai/international-56461375
https://www.petfoodindustry.com/articles/10107-pandemic-spurs-demand-for-superpremium-pet-food-in-japan?v=preview
https://positioningmag.com/1324411
https://positioningmag.com/1324411
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/473189
https://www.petfoodindustry.com/articles/10116-pandemic-pets-face-health-care-problems-from-novices?v=preview
https://www.petfoodindustry.com/articles/10116-pandemic-pets-face-health-care-problems-from-novices?v=preview
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/473189
https://www.travelpromotion.net/2021/2033822
https://www.travelpromotion.net/2021/2033822
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55. อลงกรณ ์เผยนานาชาตสินใจ 'จิง้หรดี' ดันไทยเป็นฮับแมลงโลก เจาะตลาด 3 หมืน่ลา้น 
 
56. ASIAN ตดิปีกปี 64 โกยยอดขายธรุกจิอาหารสัตวเ์ลีย้ง รับออเดอรล์น้ถงึกลางปี เดนิหนา้ป๊ัมกําลังการผลติ ปักธงรายไดปี้ 64 โต 8-
10% 
57. เปิดฉากมหกรรมรวมพลคนรักสัตวเ์ลีย้งยิง่ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย สมารท์ฮารท์ พรเีซนต ์ไทยแลนด ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล เพ็ท วา
ไรตี ้เอ็กซบิชิัน่ ปีที ่10 
58. ซพีเีอฟใสใ่จ “อาหารปลอดภัย” ตลอดหว่งโซก่ารผลติ 
 
59. อาหารมั่นคง-อาหารทีย่ั่งยนื...จากพืน้ฐานสวัสดภิาพสัตวท์ีด่ ี
 
60. ไทยปลอดเชือ้กาฬโรคมา้ ปศสัุตวข์อ OIE คนืสถานะ 
 
61. Pet foods in this huge Salmonella recall may also cause human illness from handling 
 
62. US pet food sales rose 10% in 2020, 5% projected for 2021 
 
63. ภัยแลง้กระทบคนเลีย้งหม ูซือ้น้ํา-เพิม่ตน้ทนุ เสีย่งโรคฤดรูอ้น-วัตถดุบิอาหารสัตวพุ่์ง 
 
64. Dozens of pet foods recalled amid Salmonella fears 
 
 

ขา่วความปลอดภยัอาหาร  

1. X-rays for food safety: Two common misconceptions about X-ray inspections 

2. อนิเดยีออกร่างกฎระเบยีบควบคมุธรุกจิอาหารหลายประเภท 

3. บโีอไอเผยอตุฯ BCG ขยายตัวตอ่เน่ือง 

4. โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับอาหารทะเลและบรรจุภัณฑ ์

5. กมธ. สภาสงู UK แนะกรอบดําเนนิงานความปลอดภัยอาหารหลัง Brexit 

6. The Consumer Food Safety Education Virtual Conference Offers Insights and Connections 

7. Austria checks producer hygiene; reviews cheese and produce safety 

8. Kenya / Increasing engagement in Codex by building up National Committee 

9. เปิดรายชือ่ 10 เมนูอาหารทีต่อ้งระมัดระวังในชว่งหนา้รอ้น 

10. 3 ยักษ์อคีอมเมริซ์จนี อา้แขนรับสนิคา้เกษตรไทย สง่ออกผ่านดา่นใหม ่’ตงชงิ-ผงิเสยีง’ 

11. เซ็นทรัล รเีทล เตรยีมเพิม่สัดสว่น ไขจ่ากแมไ่กไ่มถ่กูขังกรง อกีเทรนดอ์าหารปลอดภัย 

12. มรส. หว่งใยใสใ่จสขุภาพ จับมอืแมค่า้โรงอาหารลดแคลอรีส่รา้งความแข็งแรงสูผู่บ้รโิภค 

13. IGFS to help atomic energy agency with food safety research 

14. บรรจุภัณฑพ์ลาสตกิ ใชอ้ยา่งถกูวธิ ีมั่นใจความปลอดภัยอาหาร 

15. Reset, Rethink, Recharge: First Virtual GFSI Conference to Address Urgent Topics in Food Safety 

16. สกอตแลนดเ์ตรยีมร่วมใชก้ฎการตดิฉลากทีเ่ขม้งวดขึน้ของสหราชอาณาจักร 

17. มกอช. สง่เสรมิการใชแ้ละแสดงเครือ่งหมายรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร Q และ Organic Thailand 

18. สธ.หว่งชมุนุมชาวเมยีนมาในไทย อาจเกดิการแพร่ระบาดโควดิกลุม่กอ้นใหม ่

19. “มนึ” คําส่ังชะลอนําเขา้กุง้ทะเล อา้งไวรัส WSSV-YHV หอ้งเย็นงงเอาไงแน่ 

20. มกอช. เตรยีมความพรอ้มใหแ้กก่ลุม่เกษตรกร ดําเนนิการตรวจประเมนิเบือ้งตน้ (pre audit ) 

21. Plant Management Software can harness the power of data for safety, productivity 

22. FSMA’s Produce Safety Rule is now available in Chinese and Portuguese 

23. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จับมอืม.เกษตรฯ ยกระดับงานวจัิยสูน่วัตกรรมอาหาร 

24. Letter to the Editor: comply with FSMA sooner rather than later 

https://www.khaosod.co.th/economics/news_6197393
https://www.mitihoon.com/2021/03/25/228551/
https://www.mitihoon.com/2021/03/25/228551/
https://www.ryt9.com/s/prg/3211409
https://www.ryt9.com/s/prg/3211409
https://mgronline.com/business/detail/9640000028696
https://mgronline.com/business/detail/9640000028696
https://mgronline.com/business/detail/9640000028696
https://mgronline.com/business/detail/9640000028696
https://www.prachachat.net/economy/news-636972
https://www.foodsafetynews.com/2021/03/pet-foods-in-this-huge-salmonella-recall-may-also-cause-human-illness-from-handling/
https://www.petfoodindustry.com/articles/10128-us-pet-food-sales-rose-10-in-2020-5-projected-for-2021
https://mgronline.com/business/detail/9640000030154
https://wausaupilotandreview.com/2021/03/30/dozens-of-pet-foods-recalled-amid-salmonella-fears/
https://www.foodsafetynews.com/2021/02/x-rays-for-food-safety-two-common-misconceptions-about-x-ray-inspections/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7436
https://www.posttoday.com/economy/news/646882
http://fsic.moph.go.th/?p=list&sec=28&detail=467
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7442
https://www.qualityassurancemag.com/article/consumer-food-safety-education-virtual-conference-offers-insights-and-connections/
https://www.foodsafetynews.com/2021/03/austria-checks-producer-hygiene-reviews-cheese-and-produce-safety/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1378913/
https://www.thansettakij.com/content/470885
https://www.prachachat.net/economy/news-625768
https://brandinside.asia/cage-free-eggs-in-central-food-retail/
https://siamrath.co.th/n/225808
https://www.foodsafetynews.com/2021/03/igfs-to-help-atomic-energy-agency-with-food-safety-research/
https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-626226
https://foodsafetytech.com/
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7453
https://www.ryt9.com/s/prg/3207036
https://www.infoquest.co.th/2021/70670
https://www.prachachat.net/economy/news-626473
https://www.ryt9.com/s/prg/3207728
https://www.foodsafetynews.com/2021/03/plant-management-software-can-harness-the-power-of-data-for-safety-productivity/
https://www.foodsafetynews.com/2021/03/plant-management-software-can-harness-the-power-of-data-for-safety-productivity/
https://www.foodsafetynews.com/2021/03/fsmas-produce-safety-rule-is-now-available-in-chinese-and-portuguese/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/927617
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/927617
https://www.foodsafetynews.com/2021/03/letter-to-the-editor-comply-with-fsma-sooner-rather-than-later/
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25. รายงานปัญหาสนิคา้เกษตรและอาหารในสหภาพยโุรป (รวมสหราชอาณาจักร) ประจําเดอืนกมุภาพันธ ์2564 

26. รายงานปัญหาสนิคา้เกษตรและอาหารในสหภาพยโุรป (รวมสหราชอาณาจักร) ประจําปี 2563 

27. การจัดการพลาสตกิและผลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ 

28. ศรบีญุเรอืงจัดมหกรรมตลาดสเีขยีวอาหารปลอดภัย 

29. วกิฤตขาดแคลนอาหาร โอกาสไทยผลติอาหารป้อนโลก 

30. WHO searches for consultant to help with foodborne estimates 

31. FDA unveils food safety and nutrition survey 

32. AstraZeneca ยนืยันสว่นผสมวัคซนีปลอดภัยสําหรับชาวมสุลมิ 

33. สวทช.วจัิย"โปรตนีจากจุลนิทรยี ์"ไรค้อเสสเตอรอล อดุมไฟเบอร ์วติามนิ 

34. มกอช. จับมอื พาณชิย ์ จัดทําแผน Quick Win ยกระดับสนิคา้เกษตรและอาหารไทยสูม่าตรฐาน ตอบโจทยเ์ทรนดโ์ลก ตลาดทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

35. EU ปรับแกข้อ้กําหนดสขุอนามัยอาหาร 

36. “ธรรมชาต"ิ คอือะไร? ภาคประชาชนยืน่กรรมาธกิารยโุรปตคีวาม 

37. สนิคา้หมดอายก็ุขายได ้เยอรมนีเดนิหนา้ลดขยะจากอาหาร ขายไดแ้ตต่อ้งแจง้ลกูคา้ดว้ย 

38. Actions target milk products, fish, canned foods, fresh produce at U.S. borders 

39. Codex work on water use a valuable contribution on World Water Day 

40. การพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

41. อาหารและบรรจุภัณฑไ์มใ่ชแ่หลง่แพร่เชือ้โควดิ-19 ผูบ้รโิภคมั่นใจได ้

42. อคส.พลกิแผนเป็นผูค้า้ จับมอืเกษตรกรสรา้งตลาดขา้วพืน้นุ่ม คา้สง่ดอกไม ้อาหารทะเล 

43. ผลกระทบ COVID-19 ตอ่พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและแนวโนม้อตุสาหกรรมเกษตรและอาหารในยโุรป 

44. EU ขยายมาตรการผ่อนปรนชว่งโควดิอกีครัง้ 

45. กทม. ออกประกาศคมุโควดิ-19 แพร่ระบาดชว่งเทศกาลสงกรานต ์10-15 เม.ย. 

46. CPF ยดึแนวทาง “ไมเ่ขา ไมเ่ผา เราซือ้” เนน้ใชวั้ตถดุบิไมก่ระทบสิง่แวดลอ้ม 

47. อาหารและบรรจุภัณฑไ์มใ่ชแ่หลง่แพร่เชือ้โควดิ-19 ผูบ้รโิภคมั่นใจได ้

48. 15 รา้นอาหารไทยตดิ Top 100 สดุยอดรา้นอาหารแหง่เอเชยีบนเวท ีAsia’s 50 Best Restaurants ประจําปี 2021 

49. Plant management software: The right tools to make the job easier 

50. CFIA says Clostridium botulinum leads to smoked trout recall 

51. DITP เผยความคบืหนา้ COVID-19 Prevention Best Practice สรา้งความเชือ่มั่น หนุนสง่ออกอาหารไทย 

52. Import alert modifications include fish, cheese, produce and more 

53. IFST opens food safety contest; GHI’s proposes Food Safety Professional plan 

54. Salmon burgers sold at Costco recalled for risk from metal pieces 

55. New FAO publication: Food allergies – Leaving no one behind 

56. เน้ือแปรรูปไมใ่ชผู่ร้า้ย เพยีงรูแ้ละเขา้ใจ บรโิภคอยา่งปลอดภัย 

57. ระวัง 6 โรคหนา้รอ้น ทีไ่มน่่ารัก 

 
สถานการณ์โควดิ-19  

1. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่1 มนีาคม 2564 

2. กรมวทิยท์ดสอบภมูคิุม้กันไวรัสกลายพันธุใ์นคนไทย 

https://www.agrithai.org/post/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B-%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%99%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%99%E0%B8%98-2564
https://www.agrithai.org/post/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B-%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%99%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%99%E0%B8%98-2564
https://www.bluechipthai.com/articles-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%C2%A0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%95_1_3-1_6_%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_68-353935
https://www.bluechipthai.com/articles-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%C2%A0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%95_1_3-1_6_%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_68-353935
https://www.dailynews.co.th/article/831740
https://siamrath.co.th/n/228193
https://isafe.club/food-safety/who-searches-for-consultant-to-help-with-foodborne-estimates/
https://isafe.club/food-safety/who-searches-for-consultant-to-help-with-foodborne-estimates/
https://www.thepacker.com/news/industry/fda-unveils-food-safety-and-nutrition-survey
https://www.businesstoday.co/world/22/03/2021/66010/
https://www.thaipost.net/main/detail/96795
https://www.thaipost.net/main/detail/97361
https://www.thaipost.net/main/detail/97361
http://fic.nfi.or.th/foodlaw-detail.php?smid=1596
https://warning.acfs.go.th/en/early-warning/view/?page=7470
https://brandinside.asia/sirplus-grocery-store-food-waste-regulations-in-germany/
https://brandinside.asia/sirplus-grocery-store-food-waste-regulations-in-germany/
https://www.newsbreak.com/news/2188709854938/actions-target-milk-products-fish-canned-foods-fresh-produce-at-us-borders
https://www.newsbreak.com/news/2188709854938/actions-target-milk-products-fish-canned-foods-fresh-produce-at-us-borders
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1382779/
https://www.sme.go.th/upload/mod_download/013_food-20171023234819.pdf
https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-634126
https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-634126
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2638428
https://www.fisheries.go.th/quality/EU/9-2564%20COVID-19%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%83.pdf
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7473
https://www.infoquest.co.th/2021/73033
https://www.kaohoon.com/content/433270
https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-634126
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/473721
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/473721
https://www.foodsafetynews.com/2021/03/plant-management-software-the-right-tools-to-make-the-job-easier/
https://www.foodsafetynews.com/2021/03/cfia-says-clostridium-botulinum-leads-to-smoked-trout-recall/
https://mgronline.com/business/detail/9640000030253
https://www.foodsafetynews.com/2021/03/import-alert-modifications-include-fish-cheese-produce-and-more/
https://www.foodsafetynews.com/2021/03/ifst-opens-food-safety-contest-ghis-proposes-food-safety-professional-plan/
https://www.khon2.com/news/national/salmon-burgers-sold-at-costco-recalled-for-risk-of-containing-small-pieces-of-metal/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2868en/
https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-639501
https://www.springnews.co.th/alive/807310
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/925006
https://www.dailynews.co.th/politics/828215
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3. รอบ 24 ชม. 319 คน รับวัคซนีโควดิ-19 ไมพ่บผลขา้งเคยีง 

4. สมทุรสาคร พบผูป่้วยรายใหม ่19 รายคน้หาเชงิรุกไมพ่บผูป่้วยเพิม่ครัง้แรก 

5. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่2 มนีาคม 2564 

6. ศบค. ผูต้ดิเชือ้รายใหมวั่นน้ี(2ม.ีค.) 42 ราย เสยีชวีติเพิม่ 1 ราย อยูป่ทมุธานี 

7. ผ่าน 2 วัน ฉีดวัคซนีโควดิแลว้ 3,021 ราย มอีาการขา้งเคยีงไมรุ่นแรง 5 ราย 

8. ผลตรวจภมูคิุม้กันแรงงาน 2.9 หมืน่คน จ.สมทุรสาคร ตดิเชือ้กวา่ 6,000 คน 

9. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่3 มนีาคม 2564 

10. บคุลากรแพทย ์1 ราย แพวั้คซนีโควดิ-19 หลังฉีดไป 3 ชัว่โมง รอฟัง สธ.แถลง 

11. เฮ! รมว.วัฒนธรรม เผย สงกรานตปี์น้ี จัดงานได ้แตค่มุเขม้โควดิ-19 

12. โรงพยาบาลใหญ่ นําเขา้ “วัคซนีโควดิ” เคาะราคา 2,000 บาท/โดส 

13. มั่นใจเอาอยู!่ ‘เทกซสั’ เลกิบังคบัสวมหนา้กากอนามัยกันโควดิ-19 

14. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่4 มนีาคม 2564 

15. สมทุรสาคร พบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 เพิม่ 36 ราย ยอดสะสม 16,449 ราย 

16. ดว่น ดาบตํารวจตดิโควดิ-19 ไปปฏบิัตหินา้ทีค่วบคมุฝูงชนในม็อบ 28 กมุภา 

17. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่5 มนีาคม 2564 

18. หมูเ่ลอืดมผีลเสีย่งโควดิ! นักวทิยพ์บหลักฐานชีช้ดัจากหอ้งแลป็ 

19. อติาลหีา้มสง่ออกวัคซนีโควดิแอนตรา้เซนเนกา้ 

20. ชืน่ชม “ตลาดกลางกุง้สมทุรสาคร” คมุ “โควดิ-19” เขม้ 

21.สมทุรสาคร พบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 เพิม่ 50 ราย ยอดสะสม 16,499 ราย 

22. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่8 มนีาคม 2564 

23. 'หมอยง'ไขสงสัย'วัคซนีโควดิ' ทําไมไมใ่หเ้อกชนนําเขา้ 

24. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่9 มนีาคม 2564 

25. รบ.สหรัฐฯ ปรับคําแนะนําโควดิ-19 อนุญาตคนฉีดวัคซนีครบแลว้รวมกลุม่ไมต่อ้งสวมหนา้กาก 

26. ตม.ญีปุ่่ นอว่มโควดิ “ผนีอ้ย” ตดิเชือ้กลุม่กวา่รอ้ยละ 40 

27. ไทยฉีดวัคซนีโควดิแลว้เกอืบ 3 หมืน่ราย พบ 10 อาการไมพ่งึประสงคห์ลังฉีด 

28. “อนุทนิ” เผย “บิ๊กตู”่ ส่ัง ครม.ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ยกทมี คาด 12 ม.ีค.น้ี 

29. ซดีซีมีะกันเผย คนฉีดวัคซนีโควดิครบโดส พบผูค้นไดไ้มต่อ้งใสห่นา้กากอนามัย 

30. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่10 มนีาคม 2564 

31. วัคซนีโควดิ-19 ของซโินแวคลอตสองถงึไทย 25 ม.ีค.น้ี 

32. สมทุรสาคร พบผูต้ดิเชือ้โควดิเพิม่ 19 ราย/ปทมุธานี พบอกี 3 ราย 

33. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ-19' วันที ่11 มนีาคม 2564 

34. เปิดชอ่งพเิศษ “วัคซนีโควดิ” ไฟเขยีวเอกชนนําเขา้-คมุราคา 

35. ไขขอ้สงสัยใสห่นา้กากเลน่สงกรานต ์รูห้รอืไม ่"ไวรัสโควดิ" ยังแพร่เชือ้อยา่งเงยีบๆ 

36. ‘ณัฐพล’ ถกคลายล็อกมาตรการสงกรานต ์‘สธ.’ หว่ันโควดิระบาดอกี 

37. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่12 มนีาคม 2564 

38. ยาเม็ด 'โมลนูพริาเวยีร'์ ความหวังใหมสู่โ้ควดิ-19 

39. อยียัูนวัคซนีโควดิ ‘แอสตรา้เซนเนกา้’ ไมเ่พิม่ความเสีย่งลิม่เลอืดอดุตัน 
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40. สือ่นอกชี ้ไทย ชาตแิรกในเอเชยีชะลอฉีดวัคซนีโควดิ แอสตราเซเนกา 

41. วัคซนีโควดิ: นายกฯ และรัฐมนตรเีลือ่นฉีดวัคซนีโควดิ-19 ของแอสตรา้เซนเนกา้ 

42. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่15 มนีาคม 2564 

43. สรุยิะ เร่ง สมอ. ออกมาตรฐานโควดิ-19 บังคบัใชก้วา่ 1 หมืน่โรงงานทั่วประเทศ 

44."สมทุรสาคร"พบตดิเชือ้โควดิ-19รายใหม ่40ราย ปทมุธานี 12 ราย 

45. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่16 มนีาคม 2564 

46. กทม.ขยายตรวจเชงิรุกกลุม่เสีย่งตลาดบางแค ถงึ 26 ม.ีค.น้ี 

47. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่17 มนีาคม 2564 ทั่วโลก ทั่วไทย 

48. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่18 มนีาคม 2564 ทั่วโลก ทั่วไทย 

49. อสม.ชวนคนไทยฉีดวัคซนีโควดิ ในงานวันอาสาสมัครสาธารณสขุแหง่ชาต ิ

50. โตเกยีวตดิโควดิลดลง เตรยีมยตุสิถานการณ์ฉุกเฉนิอาทติยน้ี์ 

51. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่19 มนีาคม 2564 

52. รักษาโควดิ-19 เกอืบ 3 เดอืน ลา่สดุ ผูว้า่ฯ สมทุรสาคร ออกจากโรงพยาบาลแลว้ 

53. 109 บรษัิทขอนําเขา้-ฉีดวัคซนีโควดิ ยอมรับภาระเองโดสละ 1,000 บาท 

54. เผย "ไบเดน" เตรยีมประกาศความสําเร็จฉีดวัคซนีโควดิ 100 ลา้นโดส ภายใน 100 วันแรก 

55. ฝร่ังเศสล็อกดาวน์ปารสี 1 เดอืน สกัดโควดิรอบสาม 

56. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่22 มนีาคม 2564 

57. กทม. อัปเดตยอดผูต้ดิเชือ้ "โควดิ-19" ระลอกใหม ่พบเพิม่อกี 16 ราย 

58. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่23 มนีาคม 2564 ทั่วโลก ทั่วไทย 

59. หอ้งกัก ตม.ตดิโควดิ 297 ราย จัด รพ.สนามรับ ไทยทดลองวัคซนีเชือ้ตาย 

60. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่24 มนีาคม 2564 ทั่วโลก ทั่วไทย 

61. วัคซนีโควดิ-19: ภาคทอ่งเทีย่วกระทุง้รัฐปลดล็อกนําเขา้วัคซนี แผนนําเขา้โดยรัฐ ฟ้ืนเศรษฐกจิไมท่ัน 

62. เปิดโพสตแ์รก ‘ผูว้า่ฯสมทุรสาคร’ หลังหายป่วยโควดิ กลบัพักฟ้ืนทีบ่า้น 

63. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่25 มนีาคม 2564 ทั่วโลก ทั่วไทย 

64. โควดิระบาดหนัก อนิเดยีระงับสง่ออกแอสตราเซเนกา เก็บไวใ้ชเ้องกอ่น 

65. EU จับมอื UK หาทางออกศกึชงิวัคซนีโควดิ-เล็งเพิม่คมุเขม้สง่ออก 

66. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่26 มนีาคม 2564 

67. กทม.อัพเดทยอดฉีดวัคซนี 'โควดิ' ไปแลว้ 44,034 คน 

68. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่29 มนีาคม 2564 

69. ยอดพุ่ง! บราซลิ จํานวนผูเ้สยีชวีติ โควดิ19 เกนิ 3,000 ราย ตดิตอ่กัน 2 วันรวด 

70. สาธารณสขุ เปิดรายชือ่ 10 ประเทศเดนิทางเขา้ไทย ไมล่ดวันกักตัว 

71. อัพเดทสถานการณ์ 'โควดิ' วันที ่30 มนีาคม 2564 ทั่วโลก ทั่วไทย 

72. หว่ัน ‘โควดิกลายพันธุค์ู’่จากอนิเดยีลามตา่งประเทศ 

73. อาการไมด่!ี สหรัฐฯพบสัญญาณกําลังเผชญิการแพร่ระบาดโควดิ-19 ระลอก 4 

74. ศบค. พบตดิโควดิวันน้ี (31 ม.ีค.) เพิม่ 42 ราย หว่งเคสศนูยกั์กตัวบางเขน 

75. คนหนุ่มสาวเสีย่ง! เยอรมนีจํากัดใชวั้คซนีโควดิ “แอสตรา้เซนเนกา้” เฉพาะผูส้งูวัยอาย ุ60 ปีขึน้ไป 
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ขา่วแรงงาน   

1. ปิดฉากศนูยห์ว่งใยฯ รพ.สนามกฬีาสมทุรสาคร! ปลอ่ยแรงงานปลอดเชือ้โควดิกวา่ 100 ราย 

2. รายงาน ILO แนะสรา้งตลาดแรงงานดจิทิัลใหค้รอบคลมุคนพกิาร 

3. รายงาน ILO ชีต้ลาดแรงงานยคุดจิทิัล มทีัง้โอกาสและความทา้ทาย 

4. ‘แรงงาน’ ซดันายก ตัวการปัญหา ทวงนโยบายขายฝัน ‘425 คา่แรงขัน้ตํ่า’ ชวนไมเ่ลอืกนักการเมอืงหนา้เกา่ 

5. รมว.แรงงาน หารอื ก.คลัง ใชเ้งนิกองทนุชราภาพ 1.8 ลา้นลา้นบาท 

6. ก.แรงงาน ปลอ่ยกูส้ถานประกอบการเพิม่ทักษะลกูจา้ง สงุสดุ 1 ลา้นบาทปลอดดอกเบีย้ฝ่าวกิฤตโควดิ 

7. แรงงานนับหมืน่ เฮ! ฝึกอบรมความปลอดภัย ฟร ี

8. ก.แรงงาน เร่งจ่ายเงนิชว่ยเหลอืหรอือดุหนุนแก ่สปก.สูโ้ควดิ-19 

9. แรงงานไทยคณุภาพทํางานตา่งประเทศ ตอ้งไรป้ระวัตอิาชญากรรมและปลอดยาเสพตดิ 

10. สรท. จีรั้ฐแกป้มรอ้นขาดแรงงานตา่งดา้ว หลังสง่ออกฟ้ืน-รง.รับสมัครเพยีบ 

11. Upskill & Reskill วัคซนีสรา้งภูม ิ‘แรงงานชนะ’ 

12. นายกฯรับทราบผลดําเนนิการแกบ้อ่นการพนัน-แรงงานเขา้เมอืงผดิกฎหมาย 

13. สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย คงคาดการณ์การสง่ออกไทยปี 2564 โต 3-4% พรอ้มเสนอรัฐเร่งแกไ้ขปัญหาขาดแคลน
แรงงานตา่งดา้ว เพือ่รองรับการฟ้ืนตัวของภาคอตุสาหกรรม  

14. 2 มนีาคม 2564 งานวันมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิจังหวัดสมทุรสงคราม  

15. มากันอกี จับ 49 แรงงานพมา่ พรอ้มนายหนา้ นําเขา้ทางเมอืงกาญจน์  

16."สชุาต"ิ รมว.แรงงาน โยน "บิ๊กตู"่ ตัดสนิใจปรับพน้ ครม. 

17. การเมอืง - สชุาตดิันฉีดวัคซนีแรงงานตา่งดา้ว สนองนโยบายตู-่ลดภาระรบ. 

18. แรงงานปลอ่ยกู ้30 ลา้น ดบ.0% เพิม่ทักษะลกูจา้ง 

19. จับอกี 25 แรงงานพมา่ ลอบเขา้ไทยตัง้ใจไปทํางาน ตลาดกลางกุง้ จ.สมทุรสาคร 

20. ก.แรงงาน ร่วมประชมุกับคณะกรรมาธกิารการบรหิารราชการแผ่นดนิ วฒุสิภา 

21. ภเูก็ตชดุตรวจเรอืประมงออกตรวจเรอืประมงเพือ่ป้องกันการคา้มนุษย ์

22. สถานการณ์แรงงานประจําสัปดาห ์26 ก.พ.-4 ม.ีค. 2564 

23. ป.ป.ส.เทหมืน่ลา้น ปั้นนคิมราชทัณฑ ์สรา้งงาน-ลดคกุแออัด 

24. ขา้ราชการลาออก-เกษียณอายเุพิม่ขึน้ แรงงานปั้นเด็กใหม ่

25. ม.ค. 64 ผูป้ระกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนวา่งงาน 366,734 คน ถกูเลกิจา้ง 171,075 คน 

26. กระทรวงแรงงาน สุม่ตรวจแรงงานประมงกลางทะเลสงขลา 

27.น่าหว่ง! ตลาดแรงงาน 64: ธรุกจิปิด วา่งงานเพิม่ จบใหมไ่มม่งีาน รายไดล้ด ขาดทักษะ 

28. "กลุม่สรา้งไทย"ชีแ้รงงานผูห้ญงิลดลง ชวนชว่ยกัน เพิม่ศักยภาพ 

29. 'ม33เรารักกัน' กลุม่ไมม่สีมารท์โฟน รบีตดิตอ่ 'ประกันสังคม' 8-11 ม.ีค. 

30. ขา่วจรงิ! ก.แรงงาน หนุนนายจา้งพัฒนาฝีมอืลกูจา้ง เปิดใหกู้ย้มืเงนิปลอดดอกเบีย้สงูสดุไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท 

31. จับ 33 แรงงานตา่งดา้ว ลอบเขา้ไทย ตามชอ่งทางธรรมชาต ิ

32. กระทรวงแรงงาน-เอกชน เปิดตวิชา่งแอร ์รับดมีานดพุ่์งหนา้รอ้น 

33. ก.แรงงาน เชดิช ู32 หญงิแกร่งยคุ Covid-19 มอบโล ่"สตรทีํางานดเีดน่" เน่ืองในวันสตรสีากล 2564 

34. ผูป้ระกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนวา่งงาน 366,734 คน ถกูเลกิจา้ง 171,075 คน  

https://siamrath.co.th/n/223776
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_770150/lang--en/index.htm
https://www.voathai.com/a/ilo-digital-market-report-employment-opportunities-challenges/5791449.html
https://www.matichon.co.th/politics/news_2597594
https://news.thaipbs.or.th/content/301799
https://siamrath.co.th/n/221999
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924811
https://www.ryt9.com/s/prg/3204175
https://region.siamrath.co.th/south/SuratThani/28587
https://www.prachachat.net/economy/news-622768
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/925377
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/925458
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/925233
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/925233
https://www.ryt9.com/s/prg/3204956
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2042304
https://www.thairath.co.th/news/politic/204293
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6065867
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/925491
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2043555
https://www.mol.go.th/news/%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/
https://www.banmuang.co.th/news/region/225366
https://prachatai.com/journal/2021/03/91958
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-622918
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-623866
https://prachatai.com/journal/2021/03/91968
https://www.matichon.co.th/region/news_2609381
https://brandinside.asia/how-to-survive-in-covid-era/
https://www.nationtv.tv/main/content/378817701
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926130
https://mgronline.com/factcheck/detail/9640000022393
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926087
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-625927
https://www.ryt9.com/s/prg/3206664
https://prachatai.com/journal/2021/03/91968
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35. ตม.เปิดจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาต ิฟร ี 

36. "แรงงานไทยในซาอฯุ" ใช ้“นาญซิ (Najiz)” แจง้รอ้งเรยีน 

37. รมว. แรงงาน หว่งใยลกูจา้งชมุนุมสหกรณ์ปาลม์น้ํามันตกงาน เร่งประกันสังคมเยยีวยา 

38. ปัญญาประดษิฐยั์งไมใ่ชจุ่ดจบของแรงงานคน 

39. รมว.แรงงาน เผยขัน้ตอน ทบทวนสทิธ ิ‘ม33เรารักกัน’ 

40. นฤมล แจง ความคบืหนา้แกไ้ขปัญหาดา้นสวัสดกิารแหง่รัฐ 

41. ไทย-กัมพูชา” ร่วมหารอืเปิด “ตลาดโรงเกลอื” วางกฎเหลก็แรงงานขา้มแดน เขา้จังหวัดสระแกว้ “หนังสอืรับรองตรวจหาเชือ้โควดิ-
กักตัว 14 วัน 

42. เปิด รพ.สนาม แหง่ที ่10 ชว่ยผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ในสมทุรสาคร 

43. แรงงานเมยีนมาลั่นสไตรกย์าว 'จนกว่าจะมปีระชาธปิไตย' 

44. ระดบัสงิคโปรยั์งไมพ่อ ผลวจัิยชี ้ตอ้งเร่งเพิม่แรงงานไอทอีกี 1.2 ลา้นคนในประเทศ เพือ่คงความสามารถการแขง่ขันในอนาคต 

45. จับกัง 1 ใหกํ้าลังใจลกูจา้ง 7 องคก์ร กําชบั กสร.เร่งชว่ยแกข้อ้พพิาทแรงงาน 

46. รมช.แรงงานแจงความคบืหนา้แกไ้ขปัญหาดา้นสวัสดกิารแหง่รัฐ 

47. “จับกัง 1” เอาจรงิสง่ทมีลงสรุาษฎรธ์านี ตรวจแรงงานประมง ยกระดบัป้องกันคา้มนุษยส์ูเ่ทยีร ์1 

48. เร่งสอบสวนโรค กรณีแรงงานลอบเขา้ไทยพบตดิเชือ้ในหอ้งกักบางเขน 

49. ชาวประจวบฯผวาแรงงานหมอ่งหนีเขา้เมอืงตดิโควดิ 4 ราย ส่ังกักตัวเจา้หนา้ทีช่ดุจับกมุกลุม่เสีย่งกวา่ 200 ราย 

50. รมว.แรงงาน แจง ขัน้ตอนขอ ทบทวนสทิธมิ33เรารักกัน วันที ่15 – 28 ม.ีค.64 หลัง ครม.เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ ์

51. กระทรวงแรงงานเร่งแผนพัฒนาทักษะสรา้งอาชพีคนพกิาร 

52. ก.แรงงาน คอนเฟอรเ์รนซร่์วมกับ UN ESCAP และ UN Network on Migration 

53. 'แอตตา้' ชีเ้ปิดประเทศหนุนจดีพีโีต! แรงงานทอ่งเทีย่ว 1 ลา้นคนคนืตลาด 

54. กระทรวงแรงงาน เตรยีม 4.4 หมืน่อัตรา จา้งงานคนพกิาร 

55. ผูป้ระกันตนมาตรา 33 ตรวจสอบสทิธ ิม33เรารักกัน ไดแ้ลว้ 

56. รายงานพเิศษ: เร่งปราบปรามประมงผดิกฎหมาย 

57. กสร. โตข้า่วเท็จ ยนืยันหา้มนายจา้งใชแ้รงงานเด็กอายตุํ่ากว่า 15 ปี ทาํงาน 

58. ยอดยนืยันตัวตน ม33เรารักกัน วันแรกเฉียด 4 ลา้นคน ใครไมผ่่านรบีทบทวนสทิธิ ์

59. ‘ปลัดแรงงาน’ หารอื ILO ‘ชว่ยผูป้ระสบภัยโควดิ สง่เสรมิจา้งงานเยาวชน’ 

60. เกาหลใีตส่ั้งแรงงานตา่งชาตติรวจโควดิ-19 

61. จนี เผยอัตราวา่งงานกลุม่คนวัยหนุ่มสาวเดอืน ก.พ.อยูท่ีร่ะดับ 13.1% 

62. รมว.แรงงาน ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มการใหบ้รกิาร ทบทวนสทิธ ิม33เรารักกัน และหน่วยเคลือ่นที ่สปส.ปทมุธานี 

63. สํานักงานพัฒนาฝีมอืแรงงานสโุขทัย โดยนักพัฒนาผลติภาพแรงงาน นําทมีวทิยากรเขา้ฝึกอบรมภายใตโ้ครงการเพิม่ผลติภาพ 
แรงงาน สู ่SME 4.0 

64. แรงงานจังหวัดศรสีะเกษเปิดอบรมขับเคลือ่นแรงงาน สรา้งโอกาส สรา้งอาชพี สรา้งรายได ้คุม้ครองสทิธิแ์ละมหีลักประกันใหช้วีติ
มั่นคง 

65. ระวังคนเกง่หาย ผลสํารวจชี ้ฮอ่งกงไมม่อีนาคต-ไมเ่สร ีแรงงานฝีมอืด ี1 ใน 4 อยากยา้ยประเทศ 

66. ก.แรงงาน เปิดโปรแกรม Hot ยานยนต ์รับปีใหมไ่ทย 

67. ครม. ไฟเขยีว ร่างประกาศ กก.แรงงานรัฐวสิาหกจิสัมพันธ ์พนง.รสก.ไมเ่สยีคา่รักษาหากตดิโควดิ 

68. "กรมการจัดหางาน" เผยขา่วด ีแรงงานไทยเดนิทางทํางานไตห้วัน ไมต่อ้งจ่ายเงนิคา่กักตัว 14 วัน 

69. ครม.เทงบ 438 ลา้น ให ้ตชด.7 จังหวัดทําสถานกักตัวแรงงานหลบหนีเขา้เมอืง  

https://www.komchadluek.net/news/crime/460583
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926101
https://teroasia.com/news/226507
https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/647455
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2616593
https://www.mol.go.th/news/%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%A1%E0%B8%A5-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90/
https://www.thebangkokinsight.com/569050/
https://www.thebangkokinsight.com/569050/
https://www.prachachat.net/economy/news-626292
https://www.dailynews.co.th/foreign/829747
https://brandinside.asia/singapore-digital-skill-to-compete/
https://www.thairath.co.th/news/politic/2047684
https://mgronline.com/politics/detail/9640000023222
https://siamrath.co.th/n/226836
https://news.ch7.com/detail/472577
https://www.komchadluek.net/news/local/460841
https://www.innnews.co.th/news/economy/news_58432/
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/471701
https://www.mol.go.th/news/%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-un-escap-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-un-network-on-migration/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926359
https://news.ch7.com/detail/473015
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929661
https://news.ch7.com/detail/473088
https://www.ryt9.com/s/prg/3203834
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6141287
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6141287
https://www.mol.go.th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-ilo-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99/
https://www.dailynews.co.th/foreign/831240
https://www.dailynews.co.th/foreign/831240
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=cld6Z082c2VVOGc9
https://siamrath.co.th/n/227573
https://siamrath.co.th/n/227573
https://www.ryt9.com/s/prg/3208541
https://www.ryt9.com/s/prg/3208541
https://siamrath.co.th/n/227901
https://siamrath.co.th/n/227901
https://brandinside.asia/brain-drained-hongkong/
https://www.posttoday.com/pr/648202
https://www.matichon.co.th/politics/news_2626593
https://smartjob.doe.go.th/INF/News/detail/272727262727272827282123
https://smartjob.doe.go.th/INF/News/detail/272727262727272827282123
https://mgronline.com/politics/detail/9640000025389
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70. รัฐเปิดชอ่งกระจาย “วัคซนี” ตอ้นโรงพยาบาลซือ้องคก์ารเภสัชโดสละ 1,000 บาท  

71. เตอืนแรงงานตา่งดา้วรบีตรวจโควดิกอ่น16 เม.ย.หลังยอดตรวจแลว้เพยีง3.9% 

72. ก.แรงงาน แถลงขา่วมหกรรมสง่เสรมิการจัดตัง้สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

73. เห็นใจแรงงานพมา่ 

74. จับมอื สหรัฐอเมรกิา ยกระดับฝีมอืแรงงานไทยสูม่าตรฐานสากล 

75. ตัง้ รพ.สนาม ดแูลแรงงานประเทศเพือ่นบา้น ตดิโควดิ-19 

76. กระทรวงแรงงานคา้นสตูรคํานวณคา่แรงคนพกิาร 

77. ส.อ.ท. ถกรัฐขอวัคซนีโควดิกลุม่ 'แรงงาน' 5 หมืน่ราย 

78. จัดหางานสงขลาเดนิหนา้เสรมิสรา้งการบรหิารจัดการการทํางานของคนตา่งดา้วในชว่งโควดิ-19 

79. รมช.แรงงาน เผย กพร.-กลว้ยน้ําไท แจกทนุฝึกอบรม เยาวชนขาดโอกาส 

80. แกะรอยขบวนการขนแรงงานขา้มชาต"ิปัญหา-ผลประโยชน์"ทียั่งคงวนเวยีน 

81. ‘Gig Worker’ แรงงานอสิระยคุ 4.0 ความทา้ทายสรา้งสมดลุเศรษฐกจิดจิทิัล (1) 

82. สรา้งแรงงานคณุภาพ ดา้นผูป้ระกอบอาหารไทย เขา้สูต่ลาดแรงงาน 

83. กรมจัดหางาน หาแรงงาน 40 อัตรา วฒุ ิม.3 ไปทํางานไตห้วัน 

84. รมว.สชุาต ินอ้มนําศาสตรพ์ระราชาตัง้สหกรณ์ในสถานประกอบการ อัพชวีติแรงงาน  

85. ผงะ! แรงงานตา่งดา้วในศนูยกั์ก ตม. ”บางเขน-สวนพล”ู ป่วยโควดิ 297 ราย ประกาศงดรับเพิม่แลว้  

86. สศช.หว่งวัยแรงงานแขง่สรา้งหน้ี  

87. ตรวจสอบสทิธ ิ'ม.33 เรารักกัน' 22 ม.ีค. น้ี โอน 'เงนิเยยีวยา' งวดแรก 

88. ดสุติโพล ชี ้คนไทยเครยีด 'ตกงาน' ชว่งโควดิ-19 ระบาด แนะรัฐเร่งแก ้ 

89. "นฤมล" พรอ้มลยุ สรา้งแรงงานดจิทิัล ขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทย 

90. เปิดโพยเงนิเดอืนมนุษยไ์อท ีแรงงานทีต่ลาดตอ้งการ 

91. ก.แรงงาน จัดมหกรรมสง่เสรมิการจัดตัง้สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ กระตุน้ใหน้ายจา้งจัดสวัสดกิารเพือ่แกไ้ขหน้ีนอกระบบ 

92. Gig Worker แรงงานอสิระยคุ 4.0 ความทา้ทายสรา้งสมดลุเศรษฐกจิดจิทิัล (จบ) 

93. เตอืนใชส้ทิธ ิ"คนละครึง่" ใหห้มดกอ่น 31 ม.ีค.น้ี 

94. ‘สชุาต’ิ ฟุ้ง! โอนเยยีวยา ‘ม33เรารักกัน’ วันแรก เงนิสะพัด 5.7 พันลา้น 

95. ก. แรงงาน เปิดตัว "แรงงานพันธุด์ ีตามวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง" 

96. “แรงงาน” กับ “ตูค้อนเทนเนอร”์ อปุสรรคขวางภาคเกษตร 

97. "สชุาต"ิ รมว.แรงงาน รุดเยีย่มศนูยฟ้ื์นฟคูนงานฯ ภาค 1 ปทมุธานี 

98. ก.แรงงาน ร่วมมอื ไมโครซอฟท ์ประเทศไทย ยกระดบัทักษะดจิทิัลแก ่4 ลา้นแรงงานไทย 

99. รมช.แรงงาน เผย กพร.-กลว้ยน้ําไท แจกทนุฝึกอบรม เยาวชนขาดโอกาส 

100. โพลระบปุระชาชนมอง 'ตกงาน' เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย ณ วันน้ี 

101. เปิดอบรมตามโครงการของขวัญปีใหมจ่ากใจกระทรวงแรงงาน ภายใตแ้นวคดิ "ฝึกฟร ีมทีักษะ ชนะอบุตัภัิย ใสใ่จแรงงาน" 

102. สพร.2 สพุรรณบรุ ีจัดสัมมนาสง่เสรมิศักยภาพแรงงานภายใต ้พ.ร.บ.สง่เสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงานพ.ศ.2545 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ 2557 ใหแ้กส่ถานประกอบกจิการ 

103. จับตาใชเ้งนิ ม33เรารักกัน 4 รูปแบบ สอ่ผดิกฎหมาย 

104. 4 ปัจจัย ดันตลาดแรงงานไอทโีตแรง 

105. คนหางาน เตรยีมตัวใหพ้รอ้ม “Bangkok Job Fair 2021” เสริฟ์ตําแหน่งงานกวา่ 5 พันอัตรา 

https://www.prachachat.net/marketing/news-631019
https://www.prachachat.net/marketing/news-631019
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/472563
https://www.mol.go.th/news/%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AF/
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https://hawver.nublesmart.cl/th-TH/1b633ba120136
https://news.ch7.com/detail/473872
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-630879
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/927979
https://mgronline.com/south/detail/9640000026205
https://mgronline.com/south/detail/9640000026205
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2054607
https://www.posttoday.com/social/local/648454
https://www.prachachat.net/columns/news-631926
https://www.ryt9.com/s/prg/3209978
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-633590
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2635598
https://www.kaohoon.com/content/432382
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928493
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928437
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928459
https://mgronline.com/qol/detail/9640000027426
https://mgronline.com/qol/detail/9640000027426
https://www.thansettakij.com/content/strategy/473134
https://gnews.apps.go.th/news?news=80861
https://www.prachachat.net/columns/news-634855
https://www.prachachat.net/economy/news-637601
https://www.thebangkokinsight.com/579356/
https://www.ryt9.com/s/prg/3210440
https://mgronline.com/business/detail/9640000027821
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https://www.nationtv.tv/main/content/378819054
https://news.microsoft.com/th-th/2021/03/24/mol-digitalskills-th/
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2054607
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2054607
https://prachatai.com/journal/2021/03/92214
https://siamrath.co.th/n/229519
https://siamrath.co.th/n/229519
https://www.ryt9.com/s/prg/3210903
https://www.ryt9.com/s/prg/3210903
https://news.ch7.com/detail/475146
https://www.thansettakij.com/content/strategy/473136
https://www.thairath.co.th/news/society/2057308
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106. รมช.แรงงาน ตดิอาวธุเด็ก ป.ตร ีป้อนอตุสาหกรรมโลจสิตกิส ์

107. เมือ่ตะวันตกตแีผพ่ฤตกิรรมรา้ยๆ ของจนีกับคนในซนิเจยีง 

108. “แรงงานอพยพ” สายน้ําทีไ่มม่วัีนหยดุไหลเขา้ประเทศ 

109. พษิโควดิ กระทรวงแรงงานรับขอ้เสนอทางการเมยีนมา เตรยีมจัดตัง้ศนูย ์CI ในประเทศไทย 5 แหง่ 

110. ผนกึกําลังร่วม! ลาดตระเวนทางทะเล ปิดชอ่งโหวค่า้แรงงานผดิกฎหมาย 

111. ‘วกิฤตแิรงงาน’ ผ่านจุดตํ่าสดุ เริม่เห็นสัญญานฟ้ืน จา้งงานเพิม่ ตน้ปี 65 ฟ้ืนสูภ่าวะปกต ิ

112. เผยขอ้มลูความตอ้งการแรงงานพุ่ง สายไอทรีอ้นแรง 

113. จับแรงงานพมา่ 14 ราย ถกูนายหนา้ชาตเิดยีวกันทิง้กลางป่าสังขละฯ เสยีคา่หัวรายละ 1.2-1.6 หมืน่บาทไปฟรีๆ  

114. กระทรวงแรงงาน จัดพธิมีอบธงและใบประกาศเกยีรตคิณุ GLP ใหส้ถานประกอบกจิการ ทีมุ่ง่มั่นนําแนวปฏบิัตกิารใชแ้รงงานทีด่มีา
บรหิารจัดการ 

115. "ทัวรเ์ทีย่วไทย"จะกระตุน้ศก. แรงงาน4.3ลา้นคนจะกลับมา 

116. รมว.แรงงาน ปลอ่ยกูด้อกเบีย้ 0% วงเงนิ 3.7 ลา้น 

117. มองตลาดแรงงานไทย แขง่ดอัุตรา 1 : 100 แถม ‘ตา่งชาตทิักษะสงู’ จ่อแยง่งาน 

118. ก.แรงงานประกาศเจตนารมณ์แกปั้ญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ 

119. สือ่จนีรายงาน: BCI องคก์รพัฒนาฝ้ายในจนี ไมพ่บการบังคับใชแ้รงงานในซนิเจยีง 

120. โควดิ-19 ซํ้าเตมิอัตราเกดิตํ่า แรงงานหด-โลกเขา้สู ่‘สังคมสงูวัย’ 

121. "สชุาต"ิ ปลืม้ "ม.33เรารักกัน" 1 สัปดาห ์กระตุน้ ศก.กวา่ 4.6 พันลา้น 

122. คาดศกุรน้ี์สหรัฐเผยจา้งงานเพิม่ขึน้ 630,000 ตําแหน่ง อัตราวา่งงานลดลงสู ่6.0% 

123. ยดึสนิคา้มาเลยป์มแรงงาน 

124. ครม. ไฟเขยีว ตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชพีภาคบังคับ เลอืกรับบําเหน็จ-บํานาญได ้

125. 'ม33เรารักกัน' ตรวจสอบสทิธิ ์กลุม่ไมม่สีมารท์โฟน เช็ค 'ประกันสังคม' แจง้ผลวธิรัีบเงนิ 

126. ก.แรงงาน ระดมภาคเีครอืขา่ยพจิารณาร่างนโยบายและแผนปฏบิัตกิาร มุง่ขจัดการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวรา้ยหมดจาก
สังคมไทย 

127. กระทรวงแรงงาน เตรยีมตําแหน่งงาน รองรับคนหางานกวา่ 5 พันอัตรา 

 

ขา่วการเงนิ 

1. คา่เงนิบาทวันน้ี (1 ม.ีค.) ออ่นคา่ลงที ่30.42 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
2. ราคาทองวันน้ี 1/3/64 ลา่สดุ "ทองรูปพรรณ" ขายออกบาทละ 25,700 
 
3. การเป็น "เศรษฐ"ี 1% ของโลก ตอ้งม ี"เงนิ" แคไ่หนในยคุ "คนรวย" ยิง่รวยขึน้ 
 
4. ธปท."อัตราแลกเปลีย่น"กลาง 30.338 บาท/ดอลลาร ์(ออ่นคา่ 0.297 บาท/ดอลลาร)์ 
 
5. ราคาทองวันน้ี 2/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันอังคาร ร่วงหนัก 450 บาท 
 
6. คา่เงนิบาทวันน้ี (3 ม.ีค.) ทรงตัวที ่30.24 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
7. ราคาทองวันน้ี 3/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันพุธ ปรับขึน้ 100 บาท 
 
8. โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับอาหารทะเลและบรรจุภัณฑ ์
 
9. กมธ. สภาสงู UK แนะกรอบดําเนนิงานความปลอดภัยอาหารหลัง Brexit 
 
10. คา่เงนิบาทวันน้ี (4 ม.ีค.) ออ่นค่าลงที ่30.35 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
11. ราคาทองวันน้ี 4/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันพฤหัสบด ีร่วง 150 บาท 
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12. ทลายไซเบอรฟ์อกเงนิขา้มชาต ิ
 
13. คา่เงนิบาทวันน้ี (5 ม.ีค.) ออ่นค่าลงที ่30.41 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
14. ราคาทองวันน้ี 5/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันศกุร ์ปรับร่วง 200 บาท 
 
15. คา่เงนิบาทวันน้ี (8 ม.ีค.) ทรงตัวที ่30.53 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
16. ราคาทองวันน้ี 8/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันจันทร ์ปรับขึน้ 150 บาท 
 
17. ราคาทองวันน้ี 9/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันอังคาร ปรับลด 50 บาท 
 
18. คา่เงนิบาทวันน้ี (9 ม.ีค.) ทรงตัวที ่30.80 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
19. คา่เงนิบาทวันน้ี (10 ม.ีค.) แข็งคา่ขึน้ที ่30.75 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
20. ราคาทองวันน้ี 10/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันพุธ ปรับขึน้ 150 บาท 
 
21. ราคาน้ํามันวันน้ี (10 ม.ีค.) เช็คราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
22. ราคาน้ํามันโลกสูท่ศิทางขาขึน้ โอเปกลดกําลังผลติถงึ เม.ย.น้ี 
 
23. คา่เงนิบาทวันน้ี (11 ม.ีค.) ทรงตัวที ่30.72 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ. 
 
24. ราคาทองวันน้ี (11 ม.ีค.) ปรับขึน้ 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 25,600 บาท 
 
25. คา่เงนิบาทวันน้ี (12 ม.ีค.) ทรงตัวที ่30.55 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
26. ราคาทองวันน้ี 12/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันศกุร ์ร่วงทเีดยีว 200 บาท 
 
27. คา่เงนิบาท วันน้ี (15  ม.ีค.) แข็งคา่ขึน้ที ่30.72 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
28. ราคาทองวันน้ี 15/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันจันทร ์ปรับขึน้ 50 บาท 
 
29. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 30.71/73 แนวโนม้ทรงตัวในกรอบ 30.70-30.80 ตลาดรอผลประชมุเฟด 
 
30. คา่เงนิบาทวันน้ี (17 ม.ีค.) ทรงตัวทีร่ะดับ 30.76 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
31. ราคาทองวันน้ี 17/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันพุธ ปรับขึน้ 50 บาท 
 
32. คา่เงนิบาทวันน้ี (18 ม.ีค.) แข็งคา่ขึน้ ที ่30.69 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
33. ราคาทองวันน้ี 18/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันพฤหัสบด ีพุ่งขึน้ 150 บาท 
 
34. ราคาน้ํามันวันน้ี (18 ม.ีค.) เช็คราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
35. คา่เงนิบาทวันน้ี (19 ม.ีค.) ออ่นคา่ลงที ่30.89 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
36. ราคาทองวันน้ี 19/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันศกุร ์ปรับลด 50 บาท 
 
37. TMB-TBANK เงนิลน้ 2 หมืน่ลา้น 
 
38. ผูป้ระกันตน1.5หมืน่คนโลง่ ไดเ้งนิวา่งงาน809ลา้น 
 
39. ราคาน้ํามันวันน้ี (19 ม.ีค.) เช็คราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
40. คา่เงนิบาทวันน้ี (22 ม.ีค.) แข็งคา่ขึน้ที ่30.82 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
41. ราคาทองวันน้ี 22/3/64 ลา่สดุ ไมข่ยับ รูปพรรณขายออก 25,900 บาท 
 
42. คา่เงนิลรีาร่วง 17% หลังปธน. ตรุกปีลดผูว้า่แบงกช์าต ิ
 
43. คา่เงนิบาทวันน้ี (23 ม.ีค.) คงทีท่ี ่30.89 บาท ลุน้ผล กนง.พรุ่งน้ี 
 
44. ราคาทองวันน้ี 23/3/64 ลา่สดุปรับขึน้ 50 รูปพรรณขายออก 25,900 บาท 
 
45. ราคาน้ํามันในเขตกทม. (Retail Oil Prices) ณ.วันที ่23 ม.ีค. 2564 
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46. คา่เงนิบาทวันน้ี (24 ม.ีค.) ออ่นคา่ลงที ่31.00 บาท คาด กนง.คงดอกเบีย้ 
 
47. ราคาทองวันน้ี 24/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันพุธ ปรับลด 100 บาท 
 
48. ราคาน้ํามันในเขตกทม (Retail Oil Prices) ณ.วันที ่24 ม.ีค. 2564 
 
49. World Marketsสรุปภาวะตลาดหุน้ น้ํามัน ทองคํา และตลาดเงนิตา่งประเทศ 
 
50. แนวโนม้ราคาทอง หลังไบเดนแจกเงนิคนอเมรกัิน ระยะสัน้ทองลง แตร่ะยะยาวทองขึน้ 
 
51. เงนิบาทวันน้ี (25 ม.ีค.) คงที ่31.01 บาท/ดอลลาร ์กนง. สง่ซกิคงดอกเบีย้ 1-2 ปี 
 
52. “พาวเวล” ยันเงนิเฟ้อไมน่่าหว่ง หนุนดอลลารแ์ข็งคา่ กนง. คงดอกเบีย้ตามคาด 
 
53.ราคาทองวันน้ี 25/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันพฤหัสบด ีปรับขึน้ 50 บาท 
 
54. คา่เงนิบาทวันน้ี (26 ม.ีค.) ออ่นคา่ลงที ่31.16 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
55. ราคาทองวันน้ี 26/3/64 ลา่สดุ ราคาไมข่ยับ ทองรูปพรรณ ขายออก 26,050 
 
56. ราคาน้ํามันดบิโลก กําลงัเขา้สู ่‘ซเูปอรไ์ซเคลิ’? 
 
57. บาท“ออ่นคา่” ถงึไตรมาส2 
 
58. เงนิบาทวันน้ี (29 ม.ีค.) ออ่นคา่ลงทีร่ะดับ 31.12 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
59. ‘ราคาทอง’วันน้ี ทรงตัว (29 ม.ีค.) 
 
60. ราคาน้ํามันวันน้ี (29 ม.ีค.) เช็คราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
61. คา่เงนิบาทวันน้ี (30 ม.ีค.) ออ่นคา่ลงที ่31.21 บาท บทวเิคราะหล์า่สดุ 
 
62.ราคาทองวันน้ี 30/3/64 ลา่สดุ เปิดตลาดเชา้วันอังคาร ปรับลดทเีดยีว 200 
 
63.ราคาน้ํามันวันน้ี (30 ม.ีค.) เช็คราคาดเีซล-แกส๊โซฮอลล์า่สดุ 
 
64. เงนิบาทออ่นคา่ รอบ 5 เดอืน คาดแนวโนม้ร่วงทะล ุ32 บาท/ดอลลา่ร ์
 
65. ราคาทองวันน้ี 31 ม.ีค. ลดลง 150 บาท ทองคําแทง่ขายออก 25,000 บ. 
 
66. ราคาน้ํามันดบิปรับลด หลังการสัญจรในคลองสเุอซเริม่กลับสูภ่าวะปกต ิ
 
 

ขา่วเศรษฐกจิ-การคา้ 

1. ตูค้อนเทนเนอรข์าดแคลน หนุนปี 64 หุน้กลุม่เรอืแลน่ฉวิ! 

2. 'พาณชิย'์ทํายทุธศาสตรห์ลงัโควดิเดนิหนา้เชงิรุกการคา้ – สง่ออก 

3. ‘แคเธอรนี ไท’่ ผูแ้ทนการคา้สหรัฐฯคนใหมข่อง‘ไบเดน’ เป็นคนทีรู่จั้ก‘จนี’ทกุซอกทกุมมุจรงิๆ 

4. 'จุรนิทร'์ไฟเขยีววัดผลงานของทตูพาณชิย ์มอบการบา้นตอ้งทําใหส้ง่ออกโต4% 

5. ‘ไทยยเูน่ียน’อัด6.5พันลา้นลยุอาหาร 

6. ASIAN กําไรปี 63 นวิไฮ 818 ลบ. โตกวา่ 515% ปันผล 1.05 บ./หุน้  

7. นายกฯ พบทตูเบลเยยีม ร่วมมอืวัคซนี การคา้ ลงทนุออีซี ีฟ้ืนฟไูทย-สหภาพยโุรป 

8. โลกตัง้คําถาม: อเมรกิาจะเขา้ร่วม TPP เมือ่ไร? เขา้ก็ทา้ทาย ไมเ่ขา้ก็ตกขบวน 

5. ดัน “ธรุกจิแฟรนไชส”์ เป็นเรอืธง เพิม่ GDP ใหป้ระเทศ 

6. ‘พาณชิย’์ เผยทีป่ระชมุปลดักระทรวงเศรษฐกจิอาเซยีน ครัง้ที ่39 เร่งผลักดันอารเ์ซ็ปใหม้ผีลบงัคับใชโ้ดยเร็ว เล็ง จบีกลุม่ประเทศ 
GCC ทํา FTA ดว้ย 

7.‘รัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน’ เตรยีมถกทางไกล หาแนวทางฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลังโควดิ-19 
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8. เปิด แลว้ 3 ดา่นไทย-ลาว พรอ้มขยายความร่วมมอืการคา้ไทย-รัสเซยี 

9. ครม.เห็นชอบบันทกึความเขา้ใจ ขยายความร่วมมอืการคา้รัสเซยี ตัง้เป้าหมืน่ลา้นดอลลาร ์

10.กกร. คงคาดการณ์ GDP ปีน้ีโต 1.5-3.5% มองแนวโนม้เริม่ฟ้ืนตัว จับตาตลาดการเงนิยังผันผวน 

11.‘กรมเจรจาฯ’ เปิดเวทรีะดมความเห็นรูปแบบการสะสมกฎถิน่กําเนดิสนิคา้ เพือ่ใชกํ้าหนดทา่ทเีจรจาเอฟทเีอ 

12. ประเดมิปี 64 มลูคา่การคา้ไทยกับประเทศคูเ่จรจา FTA โตตอ่เน่ือง ดนัสง่ออกสนิคา้เกษตร ขยายตัว 19% และสนิคา้อตุสาหกรรม 
ขยายตัว 5% 

13. พษิการเมอืง ‘เมยีนมา’ สง่ผลกระทบธรุกจิไทย 

14. 'ไทยยเูน่ียน' ปรับแผนรับโควดิเล็งซือ้กจิการออ่นแอในปี 65 

15. 1.อาเซยีนฟ้ืนฟ ู'เศรษฐกจิ' หลงัโควดิ-19 ลดอปุสรรค ลยุการคา้ดจิทิัล เร่งบังคับใช ้'RCEP' 

16. รมว.แรงงานขานรับ เอ็มโอย ูส่ังตัง้คณะทํางานบรูณาการขับเคลือ่นพัฒนาคณุภาพชวีติกลุม่เปราะบางรายครัวเรอืน 

17. "บิ๊กตู"่ มั่นใจ “เกษตรผลติ-พาณชิยต์ลาด” ดัน สง่ออกเกษตรโตสวนทาง 

18. ผ่ากลยทุธ ์TU คยุกับซอีโีอ “ธรีพงศ”์ ลยุร่วมทนุสตารต์อัพ 

19. พาณชิย ์เผย CPI เดอืน ก.พ.64 หดตัว -1.17% ลดลงตอ่เน่ืองเป็นเดอืนที ่12 

20. นายกฯ เรยีกทมีศก.ถกมาตรการฟ้ืนทอ่งเทีย่ว-ลงทนุ-สง่ออก,เล็งหนุนเอกชนนําเขา้วัคซนี 

21.‘รัฐมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน’ ผนกึกําลังฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหลังโควดิ-19 เคาะแผนเศรษฐกจิของอาเซยีนในปีน้ี พรอ้มผสานความร่วมมอื
ภาคเอกชน 

22. สหภาพการคา้ ‘เมยีนมา’ นัดหยดุงานประทว้งรัฐประหาร ชตัดาวน์ ศก. 

23. สมาคมการคา้ในเมยีนมา “ไมส่น” ร่วมหารอืผูแ้ทนรัฐบาลทหาร 

24. พาณชิย ์จับมอื เกษตรฯ การบนิไทย เปิดตัวสง่ออก “มะมว่งน้ําดอกไม”้ ประเดมิลอตแรกเกาหลใีต ้

25. “พาณชิย”์ เร่งตัง้กองทนุ FTA ชว่ยเอกชนจากเปิดเสรกีารคา้ 

26. เวยีดนามกับปาฏหิารยิท์างเศรษฐกจิ 

27. กรมพัฒน์ฯ ‘หนุน’ ธรุกจิโลจสิตกิสย์กระดับมาตรฐานบรกิาร   

28. ทยี ูลยุตัง้โรงงาน "โปรตนีทางเลอืก” ซุม่วจัิยทนู่าในน้ํามันกัญชา 

29. Thai Union pledges to a fully transparent tuna supply chain by 2025 

30. วกิฤตทิรายขาดแคลนทั่วโลก กระทบการผลติ(ขวด)วัคซนีโควดิ-19 

31. ไทย MOU ขายขา้วอนิโดนีเซยี 1 ลา้นตัน กรอบ 4 ปี 

32. มณฑลจือ้เจยีงเปิดงานแสดงสนิคา้ออนไลน์ เร่งดันไทยเป็นประตกูารคา้อาเซยีนรับ RCEP คาดมลูคา่ซือ้ขายทะล ุ5 ลา้นดอลลาร ์

33. TU คาดกําไร Q1/64 สดใส! รับ Demand ทนู่ากระป๋องยังสงู แนะซือ้เป้า 20 บาท 

33. ชี1้5ประเทศเวน้เก็บภาษี"หอย"ไทย พาณชิยก์ระตุน้ใชเ้อฟทเีอสง่ออก 

34. “ไทยยเูน่ียน” เปิดโมเดลธรุกจิใหมม่ารจ์ิน้ 20% 

35. “แคนาดา” พรอ้มหนุนไทยร่วม CPTPP 

36. สิง่ทีต่อ้งรู!้ การจดทะเบยีนพาณชิยใ์นการคา้ออนไลน์ 

37. BRI กับอปุสรรคทางการคา้ระหวา่งไทย-จนี 

38. ‘วรีศักดิ’์ เตรยีมนําทพัพาณชิยข์ึน้เหนือและอสีาน กระตุน้เศรษฐกจิชมุชน หวังปั้น ‘โคราช’ เป็นโมเดลฟ้ืนเศรษฐกจิหลังโควดิ 

39. จดทะเบยีนธรุกจิตัง้ใหม ่ม.ค.64 แตะ 7,283 ราย มลูคา่พุ่ง 3 หมืน่ลา้นบาท ธรุกจิดา้นดจิทิัลมาแรง 

40. TU แฮปป้ี 

41. เศรษฐกจิ - การคา้ชายแดนม.ค.พุ่ง 

42. คา้ชายแดนม.ค.ฟ้ืนยอดเทรด 1.2แสนลา้นโต21.90% 
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https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/925537
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https://mgronline.com/politics/detail/9640000021357
https://www.thairath.co.th/news/politic/2044321
https://www.prachachat.net/economy/news-623174
https://www.ryt9.com/s/iq03/3205861
https://www.ryt9.com/s/iq03/3205870
https://www.ryt9.com/s/beco/3205884
https://www.ryt9.com/s/beco/3205884
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926237
https://www.thansettakij.com/content/world/471072
https://www.prachachat.net/public-relations/news-625992
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/471345
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/652137
https://www.thaipost.net/main/detail/95467
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926523
https://www.intrafish.com/sustainability/thai-union-pledges-to-a-fully-transparent-tuna-supply-chain-by-2025/2-1-973970
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2046448
https://www.prachachat.net/economy/news-627224
https://www.ryt9.com/s/iqml/3207094
https://www.kaohoon.com/content/429427
https://www.dailynews.co.th/economic/830111
https://mgronline.com/business/detail/9640000023253
https://www.prachachat.net/economy/news-628075
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/652157
https://www.posttoday.com/aec/scoop/647685
https://www.ryt9.com/s/beco/3207799
https://siamrath.co.th/n/226910
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/927309
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6133183
https://www.thaipost.net/main/detail/96086
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43. ‘กรมเจรจาฯ’ ลงใตห้นุนสนิคา้ชา้งเผอืกปัตตานี ใชป้ระโยชน์จาก FTA เจาะตลาดอาเซยีน 

44. ไทยเร่งแผนรับรองถิน่กําเนดิสนิคา้บกุตลาด RCEP  

45. คา้ชายแดน-ผ่านแดนยังสดใส มกราฯปี64ขยายตัว 21.90% 

46. 'สหรัฐ' อนุมัต ิ'แคทเธอรนี ไท'่ ดํารงตําแหน่งผูแ้ทนการคา้ 

47.  AF ลยุบรกิาร e-Factoring รับซือ้บลิออนไลน์ หนุน SMEs เขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ 

48. อัดเงนิลงทนุเพิม่ “ดสุติ เซ็นทรัล พารค์” อกี 9,300 ลา้นบาท 

49. งานแสดงสนิคา้อาหาร THAIFEX-ANUGA ASIA รูปแบบ Hybrid+ เริม่ พ.ค.64 น้ี 

50. ขาดแคลนตูส้นิคา้-คา่ระวางเรอืสงู ลุน้ครึง่ปีหลัง “คลีค่ลาย” 

51. 'พาณชิย'์ ถก อนุ 'ซพีทีพีพี'ี นัดแรกหารอืการคา้-ลงทนุ” 

52. “พาณชิย”์ แนะไทยใชโ้มเดลอคีอมเมริซ์จนี เพิม่โอกาสการคา้ เร่งการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ 

53. โมเดลอคีอมเมริซ์จนี หนุนเศรษฐกจิฟ้ืน แนะสนิคา้ไทย ใชเ้พิม่โอกาสคา้ขาย 

54. ศลุกากร ยดืเวลาเวน้เก็บภาษีเรอืสําราญ-เรอืยอรช์ ออกไปอกี 2 ปี 6 เดอืน 

55. “จุรนิทร”์ หารอืเอกอัครราชทตูปานามา ร่วมมอืขยายมลูคา่การคา้ สบชอ่งดันสง่ออกขา้วเพิม่ 

56. สรา้งศักยภาพการแขง่ขัน จาก circular economy 

57. "โจ ไบเดน" รักษ์โลก กดีกันการคา้ทางออ้ม งานน้ี "สง่ออกไทย" มหีนาว!  

58. พาณชิยเ์ตรยีมทําเอ็มโอยกัูบรัฐมนตรกีารคา้ยเูค ขับเคลือ่นการคา้ไทย-ยเูค 

59. เจรจา'สหรัฐ-จนี'ยคุไบเดนย้ําสัมพันธก์ารคา้ตงึเครยีด 

60. “พาณชิย”์ รับลกู กนศ. ถกคณะอนุกรรมการฯ CPTPP ประเมนิความพรอ้มของไทย 

61. 'กองทัพ' แจง ไมส่ว่นเกีย่วขอ้ง จัดเสบยีงหนุน 'ทหารเมยีนมา' 

62. ไทย-ยเูคเตรยีมตัง้คณะกรรมการร่วมขับเคลือ่นการคา้ ลงทนุหลังเบร็กซติ ปทูางทําเอฟทเีอ 

63. เกษตร-พาณชิยต์ัง้อนุฯ 4 ชดุขบัเคลือ่นยทุธศาสตรต์ลาดนําการผลติใหเ้ป็นรูปธรรม 

64. ‘จุรนิทร’์ ถกทตูปานามาขยายมลูคา่การคา้หมืน่ลา้น 

65. พาณชิย ์ประชมุอนุฯ CPTPP ดา้นการคา้ ประเมนิความพรอ้มไทยกอ่นเสนอ กนศ. 

66. ขา่วปลอม! กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ออกใบทะเบยีนพาณชิยอ์นุญาตให ้Sophon ประกอบธรุกจิเงนิกูน้อกระบบแบบออนไลน์ 

67. รูจั้ก ‘ทนู่ากระป๋อง’ ในมติทิีม่ากกวา่ราคา 

68. “พาณชิย”์แจง้ทา่ทยีเูค ไทยสนใจทํา FTA พรอ้มลยุร่วมมอืเศรษฐกจิหลังเบร็กซติ 

69. ญีปุ่่ นปรับลดมมุมองการสง่ออก คาดสภาพเศรษฐกจิยังออ่นแอจากพษิโควดิ 

70. สงครามการคา้ยกใหมต่ัง้เคา้ 

71. ปรับกําไรหุน้เดนิเรอืยกกลุม่   สง่ออกฟ้ืน-คา่ระวางแรงพุ่งไมห่ยดุ 

72. รมช.เกษตรฯ เตรยีมแผนฟ้ืนฟกูารพัฒนาเมอืงการคา้ชายแดนอําเภอสไุหงโก-ลก กอ่นเปิดประเทศตลุาคม 2564 น้ี 

73. อานสิงคม์าตรการภาครัฐ กระตุน้จับจ่าย รา้นโชวหว่ยผุด 4 แสนแหง่ 

74. พาณชิยว์างเป้า 6 ลา้นตัน เร่งผลักดันสง่ออกขา้วหลังสูคู้แ่ขง่ไมไ่ด ้

75. วัคซนีหนุน “สง่ออก" 

76. กรอ. พาณชิย ์ถกเอกชน ประเมนิการคา้ไทย-เมยีนมา 

77. EIC SCB มองสง่ออกเดอืนก.พ.ฟ้ืนตัวดขี ึน้ คาดทัง้ปีขยายตัว 6.4% 

78. เปิดโผ 12 รายชือ่หุน้พืน้ฐานแกร่ง! ลุน้ Q1 กําไรโตเดน่สวนโควดิ 

79. LEO ตอกย้ําผลงานด ี“ตูข้าด-คลองสเุอช” ดันคา่ขนสง่สงูตอ่ 
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https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/472174
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/927786
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https://www.matichon.co.th/economy/news_2630001
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https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2052116
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928301
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928301
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https://www.antifakenewscenter.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89-sophon-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928514
https://www.commercenewsagency.com/news/3988
https://www.ryt9.com/s/iq38/3210568
https://www.ryt9.com/s/iq38/3210568
https://www.kaohoon.com/content/432827
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928900
https://siamrath.co.th/n/230082
https://siamrath.co.th/n/230082
https://www.prachachat.net/economy/news-635963
https://www.prachachat.net/economy/news-635963
https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/2056967
https://www.thaipost.net/main/detail/97172
https://www.prachachat.net/economy/news-636502
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=MU8zK1BRdG1IWk09
https://www.kaohoon.com/content/433480
https://hoonsmart.com/archives/177077
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80. พาณชิย ์ปรับแผนรองรับสง่สนิคา้ไปยโุรป-แอฟรกิาเหนือ จากเหตเุรอืขวางคลองสเุอซ 

81. มารูจั้ก !! 10 อันดับ 'กองทนุ ESG' ผลตอบแทนสงูสดุ 

82. “สหรัฐ” ลงโทษรัฐบาลเมยีนมาอกีครัง้ ระงับ “การคา้” ระหวา่งประเทศ 

83. พาณชิย ์ลงนามยเูคตัง้กก.ร่วมเศรษฐกจิ-การคา้ 

84. พาณชิยเ์ปิดศนูย ์RCEP Center ขยายโอกาสการคา้ หนุนสง่ออกโตตามเป้า 3.5-4% 

85. ควันหลงพษิการคา้ 'เรอืEver Given' ขวาง 'คลองสเุอซ' อยูต่อ่หลายเดอืน 

86. “พาณชิย”์ถกคณะอนุกรรมการ CPTPP ดา้นเยยีวยา เห็นชอบชง กนศ. ตัง้กองทนุเอฟทเีอ 

87. “จุรนิทร”์ประกาศเดนิหนา้ “มนิ ิเอฟทเีอ” ไทย-ไหห่นาน คาดเซ็นเอ็มโอยปูลายเม.ย.น้ี 

88. พาณชิยเ์ปิดศนูย ์RCEP Center ขยายโอกาสการคา้ หนุนสง่ออกโตตามเป้า 3.5-4% 

89. “จุรนิทร”์เปิด RCEP Center ชีเ้ป้าเพิม่สง่ออก เผย 2.9 หมืน่สนิคา้ภาษี 0% มโีอกาสขยายลงทนุ 

90. “จุรนิทร”์ลงนาม MoU ตัง้คณะกรรมการร่วมดา้นเศรษฐกจิการคา้กับยเูค ชาตแิรกในเอเชยีแปซฟิิก 

91. ไทย-ตรุก ีนัดเจรจาเอฟทเีอรอบที ่7 ลยุเปิดตลาดสนิคา้ ลด เลกิภาษี ตัง้เป้าปิดดลีปี 65 

92. ภาวะตลาดเงนิบาท: เปิด 31.30 ออ่นคา่กว่าภมูภิาค ใหก้รอบวันน้ี 31.20-31.35 

93. สหรัฐระงับการคา้-ลงทนุกับพมา่ 

94. ‘สเุอซ’ยังไมจ่บสะเทอืนคา้ไทยตอ่ 

95. สอ่งตลาด EV ในประเทศไทย: 3 ปัจจัยเร่ง - 4 ปัจจัยทา้ทายยานยนตแ์หง่อนาคต 

 

 

 

https://www.posttoday.com/economy/news/648998
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929623
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